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                   A literatura pedagógica foi invadida por obras e estudos 

sobre a vida dos professores, as carreiras e os percursos de 

formação, as biografias e autobiografias docentes ou o 

desenvolvimento pessoal e profissional; trata-se de uma 

produção heterogênea, de qualidade desigual, mas que 

teve mérito indiscutível: recolocar os professores no 

centro dos debates educativos e das problemáticas de 

investigação [...]. Urge por isso (re) encontrar espaços de 

interação entre as dimensões pessoais e profissionais, 

permitindo aos professores apropriar-se dos seus processos 

de formação e dar-lhes um sentido no quadro das suas 

histórias de vida [...]. A preocupação com a pessoa do 

professor é central na reflexão educacional e pedagógica. 

Sabemos que a formação docente depende do trabalho de 

cada um. Sabemos também que mais importante do que 

formar é formar-se; que todo conhecimento é 

autoconhecimento e que toda formação é autoformação.   

 Antônio Nóvoa (1995, p.15-16) 
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RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta como título, Rituais das práticas docentes da professora Jussara: 

elementos para pensar a formação continuada de professores da EJA. O texto contempla as 

narrativas-formativas da professora da EJA, problematizada na questão que norteia a 

pesquisa: quais referências das práticas docentes da professora Jussara constituem elementos 

para a formação continuada de professores da EJA? Assim, o trabalho tem a intenção de: a) 

Objetivo Geral: compreender as referências das práticas docentes da professora Jussara, que 

constituem elementos para a formação continuada de professores da EJA; b) Secundários: b 

1)Identificar os saberes da experiência como pressupostos que subsidiam as práticas docentes; 

b 2) Descrever os rituais, trajetórias e memórias, que constituem a experiência existencial  da 

professora Jussara; b 3) Analisar os referenciais constitutivos do ser professor, como 

elementos para a formação de professores da EJA; b 4) Refletir sobre os saberes da 

experiência das narrativas imagéticas como elementos formativos na prática da professora 

Jussara. O processo de investigação se iniciou pela trajetória da pesquisadora no contexto de 

trabalho de coordenação na escola nos percursos formativos do mestrado. O processo de 

pesquisa compreendeu o período de agosto de 2015 a agosto de 2016, na escola do campo 

Anita Marques Dourado, no Povoado de Meia Hora, município de Irecê, Bahia. A 

metodologia está referendada na abordagem qualitativa de pesquisa, pelo método (Auto) 

biográfico, narrativas-formativas para atender ao objeto de estudo definido na investigação, a 

formação continuada do professor. O caminho da investigação se desenvolveu pelos 

dispositivos de pesquisa: memorial formativo, entrevista-narrativa, diário de registros e 

narrativas imagéticas. Para fundamentar o processo de produção das informações em análise 

das narrativas-formativas, a opção na abordagem interpretativo-compreensiva-compreensiva, 

organizada em tempos metafóricos foram constituídos em pré-análise, sistematizada e 

organizada em unidades de análises temáticas com as significações tecidas nas narrativas. 

Desse modo, por meio da leitura cruzada e analítica, elaborei a interpretação das significações 

das unidades temáticas das narrativas na leitura compreensiva, referencial de anúncio do 

corpus para o desvelamento da pesquisa. No processo de desvelar as recordações-referências 

em diálogos de investigação-formação, concluo que a professora da EJA é um agente de 

formação na perspectiva de autoformação (PINEAU, 2000), que contribui para a formação 

continuada de professores, pois suas experiências configuram elementos importantes sobre os 

saberes experienciais, sobre os saberes específicos à prática pedagógica, um aporte teórico-

metodológico de saberes identitários da docência para acesso à formação continuada do 

professor que trabalha com o segmento EJA. Deste modo, evidencio o caráter investigativo-

formativo da (auto) biografia, e sua contribuição para uma nova epistemologia da formação 

continuada de professores. 

Palavras-chave: (Auto) biografia; Educação de Jovens e Adultos; Formação Continuada; 

Narrativas-formativas. 
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  ABSTRACT 

   

This dissertation presents as its title, Teacher Jussara‟s rituals of teaching practices: elements 

to think the EJA teachers continuous training. The text includes the EJA teacher‟s formative-

narratives, problematized in the question that guides the research: what references of teacher 

Jussara‟s teaching practices, constitute elements for the EJA teachers continuous training? 

Thus, the work is intended to: a) General Objective: To understand the references of teacher 

Jussara‟s teaching practices, which constitute elements for the EJA teachers continuous 

training; b) Secondary objectives: b 1) To identify the knowledge of experience as 

assumptions that support the teaching practices; b 2) To describe the rituals, trajectories and 

memories that constitute teacher Jussara‟s existential experience; b 3) To analyze the 

constitutive reference of being a teacher, as elements for the EJA teachers training b 4) To 

reflect on the knowledge of the imagetic narratives experience as formative elements in the 

practice of teacher Jussara. The investigation process was initiated by the trajectory of the 

researcher in the workplace context of the school coordination environment in the master 

degree formative routes, implied with the teacher of EJA (Youth and Adult Education) in 

order to understand the knowledge of experience, in the practice of an EJA teacher. The 

research was conducted from August 2015 to August 2016, at the rural zone school Anita 

Marques Dourado which is located in the village of Meia Hora in Irecê, Bahia. The research 

subject is teacher Jussara. The research methodology endorsed in the qualitative research 

approach, by the method (Auto) biographic, formative-narratives in order to meet the object 

of study defined in the investigation, teacher continuous training. The procedural 

methodological approach of this investigation was developed through the research devices: 

formative memorial, narrative-interview and imagetic narratives. To support the information 

production process in the analysis of formative-narratives, the option in the interpretative-

comprehensive approach, which was organized into metaphorical times, was consisted in pre-

analysis, systematized and organized in thematic analysis units with the significances made 

into the narratives. Through the crossed and analytical reading, it was elaborated the 

interpretation of the narratives thematic units significances in the comprehensive reading, the 

corpus announcement reference to the research development. In the process of unveiling the 

references-memories in investigation-training dialogues, I conclude that this EJA teacher is a 

training and self-training agent, contributing to continuous training perspectives, because her 

experiences constitute important elements on experiential knowledge, on specific knowledge 

to pedagogical practice as a theoretical-methodological contribution for teaching identity 

knowledge allowing teachers who work with the EJA segment to have access to continuous 

training. Thus, the (auto) biography investigative-formative character, is evident and its 

contribution to a new epistemology for the teachers continuous training. 

 

Keywords: (Auto) biography; Youth and Adult Education; Continuous Training; Formative-

narratives. 
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INTRODUÇÃO 

 

[...] As palavras ...despertam os mundos que jazem dentro dos nossos corpos, 

num estado de hibernação, como sonhos. Nossos corpos são feitos de 

palavras [...] A esse processo mágico em que a palavra desperta os mundos 

adormecidos se dá o nome de educação. Educadores são todos que creem 

que tem esse poder. É por isso que a educação me fascina. (ALVES, 2010, 

p.52) 

A primeira impressão de criação da linguagem humana está na palavra. Ela é vida. 

Anuncia o relato das narrativas, a contação de histórias de vida, fatos do cotidiano, prenúncio 

das culturas, presente na imagem, nos sentidos, nas vivências da mais tenra e primitiva 

existência. 

A palavra é história, que nos permite ser no mundo, a qual se enlaça com o outro 

na partilha da experiência. Assim, no encontro da palavra com o mundo flui o diálogo, nasce a 

história, tecida de recordações-referências nos fios das experiências, que como anuncia  

Alves, desperta um mundo adormecido, dentro de nós para revelar a pessoa que somos e que 

queremos ser. Um ser singular, que revelados na vida humana, desperta o outro para 

compartilhar palavras, anunciadas pela passagem da história de si. 

A palavra que autoriza a pesquisa nasce tecida nas aprendizagens da minha 

caminhada na formação de professores pela experiência construída ao longo da minha vida 

profissional. Como professora formadora que sou, tenho me constituído no tecido da 

existência com o outro, ao qual posso demarcar como ponto de reflexão, numa caminhada de 

si no acontecer dessa pesquisa, o prosseguir no percurso da minha vida imbricada pela história 

de vida- formação da professora da Educação de Jovens e Adultos. 

Minha caminhada está atravessada em implicamentos no fio de formação 

continuada ao longo da minha vida, um desafio a cada experiência vivida na profissão de 

professora pelo contínuo processo formativo, que aqui demarco no encontro com a escola 

como coordenadora e com a professora Jussara
1
, em passagem nesse mesmo tempo, com o 

Mestrado Profissional da EJA, pela Universidade do Estado da Bahia-UNEB, Campus I, 

Salvador, em Agosto de 2014. 

Foi no encontro partilhado dos estudos do mestrado com a minha história de 

formação e com o espaço de trabalho na escola do Campo, no povoado de nome Meio Hora, 

                                                           
1
 Professora Jussara Sena Silva Bizerra sujeito da pesquisa pelas narrativas-formativa na EJA. Por essa razão, 

demarco o termo “professora” na escrita do texto para referenciar o gênero na história de vida, narrativas-

formativas. 
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no município de Irecê, estado da Bahia, no papel reflexivo de coordenadora pedagógica, que 

construí meu objeto de estudo da pesquisa, pela história de vida, narrativas-formativas da 

professora da EJA, nesse encontro, a convidei para caminhar comigo essa trajetória e vida-

formação (SOUZA, 2006 a, 2006b, 2004). 

A partir da escolha tencionada pelo meu percurso de formação no mestrado, 

direcionei para investigar a formação continuada narrando às práticas de docência na EJA, da 

professora Jussara. Logo percebi o meu imbricamento com o trabalho da professora, o que me 

pareceu fundamental para definir meu percurso pela abordagem experiencial de formação, um 

movimento em espiral no processo formativo, que envolve as narrativas de si, pelo encontro 

entre a coordenadora-pesquisadora, e a professora um caminhar para si. (NÓVOA, 2010; 

JOSSO, 2010). 

Foi desse encontro que nasceu a pesquisa inspirada na história de vida-formação 

da professora, aqui apresentada pelo título: “Rituais” das práticas docentes da professora 

Jussara: elementos para pensar a formação continuada de professores da EJA. 

Já anuncio que a minha inspiração está na relevância singular da experiência da 

professora da EJA, pela pessoa e a prática que produz organizada pela experiência de vida, 

tecida pelas referências singulares e plurais da nossa trajetória no mundo, que se constituem 

em marcas, ações, ritos, modos de ser, de fazer, de pensar e de existir, que fazem parte do que 

somos, e nos define como pessoa, um relevo no processo de formação de professores e 

professoras (NÓVOA; FINFER, 2010). 

Assim justifico na escolha do termo “rituais”, o qual se configura como 

singularidade da professora Jussara, constituído da subjetividade, individualidade, 

pluralidade, que dá forma e corpo a sua pessoa, num conjunto de axiologias: habitus, gestos, 

ações, palavras, especificidades, que carregam valor simbólico, rico de significados, que 

imbuídos de sentidos, interagem e interferem nas relações pessoais e coletivas, dando 

visibilidade ao invisível, constituído das marcas da experiência que dá forma ao corpo, 

processos de autoformação, que defino, nesse estudo, as ações, os saberes e fazeres da 

professora Jussara (JOSSO, 2010; PINEAU, 2000). 

E nessa construção do corpus do sujeito singular-plural é que apresento a 

professora Jussara como ela mesma se apresenta: mulher negra, mãe, professora do campo. E 

aqui acrescento tudo que lhe confere a identidade: poeta de cordel, militante dos movimentos 

sociais do campo, suplente de vereadora na Câmara Municipal de Irecê, ativista que luta na 
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defesa dos direitos humanos, pela igualdade étnico racial e de gênero. Uma pessoa implicada 

no processo de formação atravessada no espaço-tempo da escola e da comunidade da Meia 

Hora. Tal implicação constitui os rituais que a definem como pessoa e profissional define 

também, o nosso encontro heurístico pelas narrativas-formativas. 

Através do encontro com as experiências de vida-formação da professora, percebo 

as possibilidades de reflexão atravessadas pelas suas narrativas de si, bem como, da nossa 

relação na pesquisa implicada na singularidade da (auto) biografia. Dessa forma, defino na 

escrita do texto a minha marca e implicamento em formação e autoria ao escrever o texto na 

primeira pessoa do singular, evidenciando meu envolvimento e entrelaçamento pelas 

experiências cruzadas, por outra voz e outra vida, tecida para além do ambiente e espaço 

escolar, nos quais nossas vidas se interagem, nos mais variados níveis da realidade pessoal, 

histórico, social, político e eco cultural. 

Dessa condição autoral de pesquisadora e de sujeito da pesquisa, informo que a 

experiência de formação-investigação, cruzada nesse processo experiencial, teve como 

questão problema, investigar quais referências da prática docente da professora Jussara 

constituem elementos para a formação continuada de professores da EJA?  O problema da 

pesquisa está no meu interesse, por ter objeto de estudo implicado na minha caminhada de si 

pela relação heurística da formação continuada com a professora da EJA, uma escolha 

mobilizada pela minha história como professora formadora (JOSSO, 2010). 

Onde tudo começou...  

Recordo e referencio a minha caminhada de formação, desde o curso de 

magistério, quando escolhi ser professora, naquele tempo início da década de 80, Século XX, 

era a única opção profissional na minha cidade, o curso técnico de magistério, contabilidade 

ou técnico agrícola.   

Minha escolha foi o magistério.  

Uma escolha carregada de sentidos sociais, implicados pela figura de respeito que 

o professor, ainda, representava na sociedade. Destaco nessa recordação pontual, o livro de 

“capa preta”, assim denominado por nós professoradas na aula de Didática, que como 

receituário nos ensinava pela memorização, técnicas e práticas de “dar aula”. Esse 

conhecimento era suficiente para ser professor e estava estabelecido pela LDBEN Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 5692/71, a formação técnica com um início e fim 

formativo para ser professor (a). 



21 
 

Foram esses meus primeiros passos no percurso formativo da profissão, aos quais 

descrevo como mobilizadoras na passagem pelas minhas narrativas-formativas, caminhos que 

encorajam pelo exercício da reflexão no prosseguir da compreensão de si na vida profissional. 

Esse caminho construí partilhado em comunhão, trocas de experiências e de saberes da 

experiência, nos percursos da vida de encontros e formação. 

A partilha da formação pelos percursos da vida se inicia desde a infância, na vida 

em família, na comunidade onde nascemos as relações que construímos na história de vida. 

De lá nascem nossas referências pessoais e profissionais tecidas pelas experiências do 

processo de escolarização até a nossa formação profissional e para além dela. 

Foi assim, que me constituí professora. As referências familiares sobre o trabalho, 

o contexto social, as necessidades econômicas exigiam em minha casa, que todos 

trabalhassem.  E eu comecei bem cedo! Vivenciei muitas experiências de trabalho, até entrar 

no magistério. Nessa profissão de professora iniciei pela Educação Infantil e assim fui 

ampliando a docência com outras experiências da prática pedagógica no ensino regular, até o 

Ensino Superior. 

Esse percurso profissional foi marcado por muitas vozes, pois essa época foi 

marcada por grandes mobilizações da sociedade civil na luta pela democratização do Brasil, o 

que implicava em mudanças políticas, econômicas e sociais na garantia dos direitos humanos 

essenciais para o povo brasileiro culminando na Constituição de 1988. Época de 

manifestações populares, de reformas sociais em todas as áreas. Na educação, a caminho de 

uma nova legislação que garantisse avanços para a formação de professores, universalização 

do ensino público, e o reconhecimento da EJA como modalidade de educação. 

Todas essas mudanças, eu pude acompanhar no ofício de professora com muitos 

desafios para a profissão, que nesse novo contexto social, desenhava a exigência da graduação 

para o exercício docente. Essa trajetória histórica me afetou como professora. As mudanças 

nos processos educativos implicaram outros saberes e fazeres, para além do que o magistério, 

o que me exigiu outras buscas, configuradas em cursos de reciclagem, aperfeiçoamentos e 

atualizações para ser uma professora. Assim, minha identidade profissional foi sendo tecida 

pela história e na história, da qual presenciei as mudanças paradigmáticas, colocadas pelas 

teorias da formação como: tradicionalismo e construtivismo (FACCI, 2004). 

Diante do meu percurso vida-formação, a experiência de ser professora formadora 

de professores tem uma marca especial em minha vida, que defino como um processo de 
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realização, pessoal e profissional. Essa caminhada tem valor formativo sem igual, pois são 

encontros de colaboração. Assim, destaco a experiência que vivi no curso de Pedagogia da 

Universidade do Estado da Bahia- UNEB- DCHT, Campus XVI, como professora substituta, 

(2008-2015) ministrando o componente de EJA, Educação Popular, Movimentos Sociais e 

Educação, entre tantos outros da formação do pedagogo. 

Paralelo ao espaço/tempo acadêmico institucional, da minha experiência docente 

no ensino superior, construí outras passagens, por tantos outros espaços formativos, 

configurado de não formal, por estarem articulados com Movimentos Sociais e sindicais. 

Neles construí vínculos, deixei marcas em processos de experiência vividos intensamente. 

Dessas experiências, trago saberes, que carrego comigo nos longos anos de docência, 

partilhada e cruzadas com as vozes que dialoguei nos percursos da vida-formação (DELORY-

MOMBERGER, 2006). 

Com essas marcas atravessadas em minha caminhada de professora formadora, 

participei de programas de formação no Território de Identidade de Irecê: TOPA- Todos pela 

Alfabetização, a Plataforma Freire- PARFOR, programa de formação inicial de professores 

em serviço no curso de Pedagogia e o UPT- Universidade Para Todos. Nesse último, atuei 

coordenando a formação dos professores do cursinho pré-vestibular no Território de 

Identidade de Irecê-TII.  

O que essas experiências fizeram comigo? 

Implicaram-me pelo exercício da reflexão a construir um perfil de professora-

pesquisadora da área da formação, pois sou vinculada ao Grupo de Pesquisa- Educação, 

Formação de Professores do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias- DCHT, 

Campus XVI-Irecê nas linhas de formação doente, identidade docente e trabalho docente e 

EJA. Considero o contorno formativo, que venho dando a minha identidade profissional, 

assumindo a postura de investigação-formação, é de grande relevância na colaboração à 

formação continuada de professor da EJA pelo movimento de autoformação que construo 

como pesquisadora ao dialogar com os contextos, que envolve o objeto que investigo para 

enxergar e validar a formação continuada do professor pelo contorno experiencial, pessoal 

(FABRE, 1994; NÓVOA, 2010 PINEAU, 2010). 

Pelas experiências vividas na caminhada de vida-formação, construo a minha 

identidade profissional, implicada por vivencias experienciais do espaço/tempo escolar, 

sempre ampliando a relação de formação com Educação Básica, na qual atuo hoje, como. 
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Coordenadora Pedagógica da Escola do Campo no Povoado da Meia Hora, município de 

Irecê. O meu saber-fazer como coordenadora está definido pelos processos de formação 

continuada, na articulação e mediação com os atores/autores na escola. E por esse percurso 

compreendo a necessidade de tencionar os processos de formação continuada do professor (a), 

implicados com a Educação de Jovens e Adultos pelas histórias de vida-formação (JOSSO, 

2010). 

É relevante narrar momentos de lutas e desafios da minha caminhada como 

coordenadora pedagógica do município de Irecê. Considero que o tencionar é também o 

refletir, exigências do exercício de autoformação (PINEAU, 2000). Esse tencionar produz em 

mim uma leitura crítica da realidade, para interpretar o saber-fazer da professora Jussara, que 

atua na modalidade da EJA. Esse exercício reflexivo da ação de coordenadora compõe o meu 

percurso, marcado por dois momentos: no que estive como coordenadora técnica da secretaria 

(2013-2014), o qual me permitiu ampliar meu olhar sobre o tema de formação continuada do 

professor da EJA, e esse no qual me encontro, na ação de coordenadora pedagógica da escola, 

locus da pesquisa (2014-2016), contexto da minha inspiração desta pesquisa-formação. 

Colocar os dois espaços da minha atuação como coordenadora, articulados como 

tempo de leitura da realidade, me permite aproximar da problemática de reinvindicação da 

formação continuada do professor (a) da EJA. Essa reivindicação passa pela minha 

perspectiva pessoal como sujeito de desejos de mudanças histórica-social e política na 

formação do professor (a) que trabalha com essa modalidade.  

Um desejo de que, o professor (a) da EJA encontre o status de garantia de direito à 

formação contínua, a qual inclua suas experiências e seus saberes na perspectiva do 

reconhecimento humano dos sujeitos na sua existência singular/coletiva, modos outros de 

produção de saberes na autoria de suas narrativas-formativas, que se constituem valorosas, à 

medida que eleva a experiência vivida como de relevância para a formação (MACEDO, 

2015). 

O desejo pela mudança na formação continuada do professor (a) da EJA passa 

pela perspectiva da abordagem experiencial e autoral de formação, centrada e respaldada por 

tudo que construímos na vida pessoal e profissional, produzindo a identidade, configurada 

pelas experiências do vivido. Posiciono-me contra a desconstrução e fragmentação dos 

processos de formação, que implicam modos de saberes e fazeres, que desperdiçam a 

experiência (MACEDO, 2015; SANTOS, 1989). 
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Apoio-me na reflexão sobre o desperdiçar da experiência e busco na formação 

continuada o desafio que o caminhar para si nos coloca e representa nesse processo de 

investigação. Esse caminhar considera a heurística da formação, o saber-viver pela arte da 

convivência partilhada com o outro a qual me coloca como aprendente nesse processo de 

investigação-formação (JOSSO, 2010; FINGER, 2010).  

Para me aproximar do meu objeto de investigação-formação, encaminho como 

propósito maior, ao qual persisto definir o objetivo geral de pesquisa que é: Compreender as 

referências da prática docente da professora Jussara, que constituem elementos para a 

formação continuada de professores da EJA. 

Para essa compreensão, especifico os objetivos secundários comprometidos em: 

- Descrever os rituais, trajetórias e memórias, que constituem a experiência 

existencial da professora Jussara. 

- Identificar os saberes da experiência e os pressupostos que referenciam a prática 

da professora. 

- Analisar as significações do ser professor, como elementos constitutivos ao 

processo de formação continuada. 

- Refletir os saberes da experiência e suas possíveis ressonâncias na prática 

docente. 

- Organizar documento propositivo de referência à formação continuada do 

professor da EJA, a partir das narrativas formativas da professora Jussara. 

Desse modo, busquei a singularidade da experiência nas narrativas-formativas da 

professora da EJA, como caminho que considero importante para levantar elementos de 

referência à formação continuada de professor (a), visando a uma formação de epistemologia 

existencial, singular/plural dos processos formativos, que reconhecem os saberes e as 

experiências dos professores (NÓVOA; FINGER, 2010). 

É necessário que eu me aproxime dos cenários de referência do contexto e dos 

modelos de formação que são desenvolvidos com os professores da EJA no município de 

Irecê, pois quando falo da formação continuada do professor da EJA, abarco como referência 

a experiência na constituição da docência como produtora de saberes experienciais, que 

definem a identidade profissional (DOMINICÉ, 2010; JOSSO, 2010: LAROSSA, 2002; 

PINEAU, 2010; SOUZA, 2004, 2006a - 2006b). 
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A formação de professores e professoras é campo tencionado pelos pesquisadores, 

diante da necessidade refletida pela educação para ampliar as discussões, propor novas 

possibilidades, que podem significar avanços ou retrocessos, a partir da abordagem 

epistemológica da formação que se sustenta ou que se valida em políticas de formação dentro 

das instituições formadoras (MACEDO, 2015; NÓVOA; FINGER, 2010, SOUZA, 2006).  

Por isso, reafirmo a importância da formação continuada de professores e 

professoras, que se configura como desafio às mudanças tão exigidas à qualidade da 

educação. Ela é historicamente cara aos cenários e propostas de transformação, pois se 

configura num campo humano de experiências vividas, para produzir conhecimento das 

pessoas, seus processos formativos, bem como, as suas relações com os espaços/tempos de 

aprendizagem, seus modos de ser e fazer como pertencimento (NÓVOA; FINGER). 

Trago essas reflexões para discutir no contexto do município de Irecê, a formação 

continuada do professor e da professora da modalidade da Educação de Jovens e de Adultos, a 

partir desta pesquisa de abordagem (auto) biográfica (PINEAU, 2010). Percebo, na trajetória 

partilhada de convivência e inquietude de quem está na experiência profissional como 

coordenadora que tem como perspectiva valorizar a experiência do professor, ainda é um 

caminhar de muitas construções. 

Esse caminhar implica, principalmente, em romper com uma proposta de 

formação continuada representada pela fragmentação do espaço-tempo de formação, 

fragmentação do conhecimento na construção de saberes, por construir uma proposta que 

realçam a experiência do professor, e implicando outros modos formativos, que evidenciem a 

autoria como perspectiva da abordagem existencial, em que se constrói outras possibilidades 

para dialogar  o cenário da formação continuada implicado na existência pela experiência. 

O desejo de transformar e transformar-me no processo de formação me exige 

questionar os acontecimentos sempre em vigilância para tomá-lo como conduta de referência, 

indispensável à pesquisa-formação tencionada que me envolve ética e esteticamente na 

perspectiva da minha pesquisa intencionada pelos sentidos daquilo que me toca, que se passa 

comigo no contexto da e para a formação, que deu origem a esse estudo (LAROSSA, 2011; 

JOSSO, 2010). 

Identifico-me com o desafio do formar e do formar-se na formação continuada de 

professores da EJA, a partir das minhas inquietações vindas desse contexto, do qual emerge 

minhas experiências, para a qual devo ter a capacidade de interpretá-lo e me reconhecer como 



26 
 

portadora do lugar que falo das referências interiores e exteriores. Pois são elas que 

problematizam e dão sentido ao meu objeto de estudo, direcionando-me ao posicionamento de 

reflexivo, que a escrita de si me provoca (LAROSSA, 2011). 

Sou desafiada pelo objeto de investigação a recordar e trazer a tona, outras as 

vozes, que dialogam comigo e ressoam em denúncias, sobre o modelo de formação 

continuada para os professores da EJA no cenário do objeto de pesquisa, do contexto do 

município de Irecê.   Essas vozes emergem dos sujeitos professores e professoras, que 

reivindicam uma formação continuada que contemple suas necessidades para a prática dessa 

modalidade.  

Esses fatos que relato foram levantados pela escuta sensível e respeitosa, das 

narrativas do contexto de trabalho, quando estava na coordenação técnica da Secretaria de 

Educação (2013-2014), conforme já anunciei anteriormente. Pela relação de trabalho como 

coordenadora técnica da EJA na rede, eu como coordenadora do setor pedagógico tinha 

acesso aos documentos da secretaria, os quais apresentavam uma preocupação latente, frente à 

realidade dessa modalidade, principalmente no desafio das ações formativas dos professores.  

A experiência de ter passado pelo espaço da Secretaria de Educação me colocou 

em confronto com a realidade da EJA no município de Irecê, bem como suas trajetórias de 

formação do professor e professora, ponto de reflexão e de definição da minha escolha para 

participar da seleção do mestrado específico para pesquisa na EJA, o MPEJA. 

Esse cenário do objeto de pesquisa no município no período de 2013-2016 me 

inquietou a investigar inicialmente, o perfil da formação do professor da EJA na rede de 

educação, a partir daquele lugar, a Secretaria de Educação. Contudo, a minha mudança de 

contexto, indo para a coordenação pedagógica da escola do campo, exigiu a reformulação do 

meu projeto de pesquisa, mudando o locus, o caminho metodológico e os sujeitos da 

investigação. 

A modalidade da Educação de Jovens e adultos no Município de Irecê tem sido 

pauta de muitas tensões e reflexões. No que refere à formação continuada de seus professores 

e professoras, pensada a partir da nova gestão municipal (2013-2016), esboça uma ausência 

de proposta de formação específica que essa modalidade exige, a qual se deva considerar, a 

vida do professor e suas experiências profissionais nessa modalidade de educação, o qual tem 

direito a uma formação, que valorize toda a sua trajetória de experiência e de saberes 

(DANTAS, 2012).  
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Diante desse cenário não havia qualquer preocupação com a formação continuada 

para essa modalidade de educação, pois só há um registro oficial de concurso público para 

entrada do professor e professora de EJA. Faço a reflexão desse registro para evidenciar como 

é feito, na prática da rede, o reordenamento para encaminhamento e escolha do professor para 

trabalhar com a modalidade EJA: professores e professoras perto da aposentadoria 

reclamando descanso; professores e professoras contratados como prestadores de serviço 

temporário, que não conhecem a realidade da modalidade de educação do município; 

professores e professoras  sendo premiados com a turma de EJA por considerar  que qualquer 

proposta nessa modalidade é mais fácil de desenvolver; professores e professoras  que tiveram 

problemas de indisciplinas ou pouca afinidade no ensino regular; professores e professoras  

complementando carga horária de trabalho e oferecendo a mesma proposta de prática 

pedagógica do ensino regular na modalidade EJA. 

Essa realidade das práticas que envolvem o ofício da docência, para os sujeitos 

professores (as) da EJA, aprendentes-ensinantes, exige enfrentamento por demandas 

formativas diferenciadas, em que se considera uma formação humanizadora das práticas, uma 

vez que exige que considere a diversidade dos sujeitos envolvidos, bem como as 

especificidades no saber-fazer para a docência nessa modalidade, frente ao desafio do 

contexto, em que há processo, nega-me de direito acentuado pelos processos históricos, 

sociais, econômicos e culturais, refiro aos alunos da EJA (ARROYO, 2006; FREIRE, 

1997,1993, 1983,1979). 

Nesse sentido faço a minha reflexão das práticas de gestão educacional no cenário 

do município de Irecê, evidenciando a necessidade de mudança de postura com a modalidade 

EJA, principalmente no que se refere à formação continuada de professores e professoras. 

Cada vez que me aproximo dessa realidade, conscientizo-me de que a abordagem 

experiencial, a história de vida-formação, acolhe a modalidade e suas necessidades formativas 

por sensibilizar os sujeitos para uma proposta de formação do professor e de professora.   

A formação continuada de professores e professoras reflete nas conquistas por 

direitos à educação e a profissionalização, bem como reconhecimento e valorização da 

identidade profissional do professor (a) como ser pleno em sua cidadania. Para essa 

configuração, é necessário compreender que a formação para o professor (a) da EJA, perpasse 

pela perspectiva singular/ plural, frente à diversidade dos sujeitos e dos seus contextos em 

processo de formação permanente ao longo da vida (ARROYO, 2006). 
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O cenário que exige a formação dos professores e das professoras  tem como 

desafio, a desmatrícula dos estudantes da EJA, a qual evidencia um número de alunos 

matriculados, que diminui a cada ano, a diversidade dos contextos, as especificidades para a 

docência nessa modalidade e a evasão tem sido problemas para se questionar sobre o trabalho 

educativo, na preparação tanto inicial, como continuada dos professores, ou seja, o 

desenvolvimento das políticas de formação realizadas pelas instituições formadoras são 

questionáveis, incluindo o acompanhamento pedagógico.  

Diante do cenário, implicados na modalidade EJA, o relatório do censo escolar do 

ano de 2013 levanta informações relevantes para refletir sobre políticas de intervenção e de 

formação de professores e professoras.   

Em 2013-2014, a Rede de Educação municipal tinha um total de701 alunos frente 

à totalidade de 10.000 com os demais segmentos. Os estudantes da EJA não estão 

reconhecidos na sua diversidade dentro do currículo da EJA, pois não se considera sua 

condição de aluno trabalhador, característica dessa modalidade.  

Os alunos da EJA do município trabalham, na sua maioria, na informalidade 

como: feirantes, agricultores, lavradores, pedreiros, lavadeiras, magarefes, flanelinhas, 

vendedor ambulante, sacoleiros, domésticas, carregadores, babás, faxineiras. Essas pessoas 

têm histórias, que se cruzam com as dos seus professores (as). Essas histórias de vida 

encaminham a formação do aprendente-ensinante em seus contextos, através de suas 

experiências. 

Esses contextos de realidade perpassam a minha caminhada pelas histórias de vida 

e formação implicada com o outro, carregadas por experiências e vivências construídas pelos 

laços da vida, dos quais proporcionam encontros formativos. Essa reflexão me reporta ao 

encontro dos professores e professoras da EJA, no cotidiano da rede de educação, para assim 

pensar suas angústias nesse processo e contexto tão diverso. E, por isso, coloco a formação 

como possibilidade do encontro entre a vida e o conhecimento, perspectiva ontológica, da 

qual enfatiza seu sentido em que cada ciclo da vida e da nossa existência abrindo ao mesmo 

tempo um resgate a nós mesmos, ao outro e ao mundo (JOSSO, 2010). 

O trabalho de formação de professores já desenvolvido na rede de educação do 

município de Irecê, voltado para a formação de professores e professoras de maior expressão, 

é o de graduação, conforme o relatório de formação da Secretaria de Educação (2013), o qual 

apresenta um levantamento em que: 94% dos professores tem formação em nível de 
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graduação realizada pelas instituições: UFBA (Universidade Federal da Bahia), UNEB 

(Universidade do Estado da Bahia), UESSBA (Unidade de Ensino Superior da Bahia), UAB 

(Universidade Aberta do Brasil) e UNOPAR (Universidade do Norte do Paraná). O município 

oferece aos professores e professoras a graduação pela UFBA e a UAB. As demais 

instituições não mantem convênio/financiamento com a rede de educação.  

Nos dados do relatório da Secretaria, o quantitativo de professores com formação 

continuada em nível de especialização na rede era de que aproximadamente 70% já possuem 

especialização, desses nenhuma votada para a EJA. Em 2014, 09 professores da rede estavam 

no mestrado profissional em convênio município e Universidade Federal da Bahia-UFBA. 

Dos 9 professores, 2 estudos estavam direcionando suas pesquisas na modalidade EJA. As 

especializações e o mestrado profissional em educação são financiados em convênio com a 

UFBA. 

Com o levantamento mapeado pela Secretaria de Educação, ao qual tive acesso 

ampliou a minha responsabilidade de pesquisa essa modalidade para contribuir com o 

processo de formação continuada de professores e professoras. A formação que a Rede de 

Educação desenvolveu, junto às instituições formadores e pela própria Secretaria, ainda são 

incipientes, frente às demandas e necessidade de formação do professor (a) da EJA.  

Portanto, trago proposições em minha pesquisa para a formação continuada, 

considerando as práticas e as experiências da professora Jussara para compor o conteúdo da 

formação continuada, a qual está fundada nas experiências-formativas como relevantes ao 

saber-fazer na docência, reconhecendo as especificidades dos saberes e fazeres dos 

professores e professoras da EJA, para qualificá-los nos processos de formação (JOSSO, 

2010; TARDIF, 2010; SANTOS, 2009). 

E que nessa qualificação pela formação continuada de professores e professoras 

sejam garantidos o caminho da criticidade pelo habitus da reflexão do ser e da prática para a 

construção de saberes inovadores, visando à garantia de uma formação cidadã para todos. 

(AMORIM, 2012). Nessa perspectiva, uma formação do caminhar para si, um movimento que 

se constrói nas trocas de experiências-formativas em diálogos e partilhas, implicamentos com 

consigo na relação com o outro. Nesse movimento está o processo de autoformação, 

configurado pela experiência que nos atravessa e nos constitui (PINEAU, 2000). 
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Desse modo, tudo que me constitui em formação está entrelaçado pela minha 

história com a história dos outros, o que exige de mim interação entre a minha 

singularidade/subjetividade com o mundo e o ser do mundo. 

Nos desafios do mundo contemporâneo, o processo de formação é um 

imperativo para demarcar a atuação do professor no exercício da docência. A formação do 

professor e da professora é uma questão nacional. É também imprescindível, que a formação 

encaminhe para a construção da identidade profissional do professor e da professora, 

considerando as especificidades do seu campo de atuação para um preparo que tenha na ação 

pedagógica e profissional a perspectiva de todo percurso da vida - a educação permanente 

(FOERSTE, 2005).  

Desde a Grécia, no discurso das práticas de ensino a partir de Sócrates e Platão, a 

Didática Magna de Comenius, recentes documentos históricos como os já firmados 

mundialmente nas Organizações das Nações Unidas (UNESCO), a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, LDBN nº 9.394-96, nos enfrentamentos e lutas de Movimentos 

Sociais estão em pauta à formação permanente do professor e a constituição da docência e sua 

identidade profissional (STEPHANOU; BASTOS, 2005). 

Esse tem sido um requisito às etapas da vida profissional do professor, desde a 

Educação Básica passando pela EJA, até o Ensino Superior, sempre a relevância dos 

processos formativos para qualificar a educação. É uma exigência legal defendida nas 

políticas públicas, mas que foi alavancado nas lutas e movimentos a favor da educação como 

direito (ARROYO, 2016). 

Dialogo sobre o percurso histórico nas lutas pelo direito à educação, enfatizando 

todas as dimensões, a destacar a formação de professores no Brasil, entre a discussão o ser 

professor de EJA espaço tempo anacrônico, mas determinante na história brasileira, que se 

inicia no período colonial no ato organizado de saberes técnicos voltados para  normas da aula 

pela Ratio Studiorium, sentidos representados até então encontrados na prática do professor e 

professora (HADDAD & DIPIERRO, 2000). 

Compreendendo que a formação está encharcada de sentidos vivenciados pelas 

experiências nas histórias vida, a partir de recortes dos dispositivos formativos históricos, 

sociais, filosóficos, culturais, que desenham o nosso discurso, e que nos toma como pessoa e 

como professor e professora, profissional e, assim, nos define nos contornos e traços 

singulares da racionalidade, dando um corpo a nossa formação construindo a nossa 
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identidade. Nesse corpo está a reaproximação, singular do universo social e histórico, do qual 

posso conhecer o social pela especificidade de uma prática (NÓVOA; FINGER, 2010; 

PINEAU, 2010; TARDIF, 2010). 

Desse modo, o conceitual de formação pode significar uma relação permanente da 

pessoa, onde a expressão profissão pode representar a sua profissionalidade. É importante 

extrapolar o sentido do conceito pela itinerância da reflexão, sob questões essenciais para a 

história como coloca Macedo (2010), o “ser” e o aprender é característica humana que se 

constituí pelo processo histórico, social e cultural (MACEDO, 2010). 

Está claro para mim que, o conceito de formação em sintonia com esse estudo, 

está ancorado na abordagem (auto) biográfica, a qual considera como processo de formação 

redimensionamento do papel atribuído ao sujeito. Dessa forma, a autora define que a 

formação do ponto de vista daquele que aprende envolve um conceito progressivo, que se 

agrupam em elementos descritivos dos processos: “temporalidade, experiência, aprendizagem, 

conhecimento e saber-fazer, temática, tensão dialética, consciência, subjetividade, identidade” 

(JOSSO, 2010, p. 40). 

O que Josso define sobre a formação do sujeito é a perspectiva de uma 

interpretação psicológica, sociológica, econômica, política e cultural, que se evidenciam nas 

narrativas por meio das quais se apreende pelas dimensões articuladas no singular-plural da 

existência humana na plurifuncionalidade, uma dimensão que atravessa a temporalidade. No 

meu entendimento, a formação extrapola as instituições, pois representa um intenso 

movimento da existência e com a experiência vivida professor e professora da EJA em todas 

as dimensões da vida, as quais colaboram para a produção do saber-fazer (JOSSO, 2010).  

Corroborando com esse entendimento, Nóvoa (2010) traz um conceito de 

formação pelo método, autobiográfico, histórias de vida como um movimento que acentua o 

entendimento de que “ninguém forma ninguém”. Desse entendimento, a formação está 

constituída pela reflexão sobre os percursos de vida na existência da pessoa, está colocada 

pelo autor na ideia de que “o formar e o formar-se” estão implicados como inevitável à vida, 

o que muito se assemelha ao pensar de Freire (1983, p.40) em Pedagogia do Oprimido, 

quando diz que, “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam 

entre si, mediatizados pelo mundo”.  

Nesse sentido, educação e formação possuem sentidos que se completam, pois não 

há processo educativo, que não seja também formativo, em ambos os processos está a 
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implicação do sujeito com a construção de conhecimento. Ninguém escapa do processo da 

educação, quando essa tem sentido de formação, sentido de ser e estar no mundo em interação 

pessoal, histórica, social, cultural em experiência entrelaçada com o outro no formar e formar-

se. 

Da experiência do vivido se constrói os saberes. A experiência é à base dessa 

construção, pois os saberes podem vir de diversas fontes da vida e da existência. Sendo assim, 

a experiência está construída na prática, é na prática que se aprende os saberes. Esses 

diferentes da natureza dos saberes acadêmicos. Os saberes da experiência advêm de muitas 

experiências, das quais exigem modus em lugares específicos, referendados referendadas 

pelas vivências das experiências das pessoas (TARDIF, 2010). 

Pela descrição de Dewey (1985) o aprender ou o saber acontece pela experiência 

nas “idas e vindas”, pelas conexões que atravessam a nossa existência e, dessa forma, produz 

um processo entre o ser e o saber. Na compreensão da reflexão-ação em Schön (1997), o 

saber da experiência da prática profissional “cria um conhecimento específico e ligado à ação 

da prática. É um conhecimento pessoal... experimental, quotidiano” referenda (NÓVOA, 

1997, p.28) 

O ponto de referência para construção do saber é a aquisição experiencial, que 

redimensiona a formação do aprendente em seus percursos educativos. O aprendente deve 

gerenciar e coordenar à sua lógica pessoal através do seu empenho pela dimensão social em 

formar-se e transformar-se como pessoa. “Formar-se e transformar-se como profissional/e ou 

como ator sociocultural” (JOSSO 2010, p. 266-273). 

No diálogo com a formação continuada para professores da EJA, direciono a 

formação na perspectiva da abordagem experiencial, a qual acolhe que os saberes vêm das 

experiências vividas. Tais saberes possuem na modalidade da EJA suas especificidades 

fincadas pelas na prática profissional. Assim, parto do entendimento que os saberes 

construídos pela experiência mobilizam a prática dos professores e professoras,  direcionando 

sua ação para vários campos do conhecimento (SANTOS, 2009). 

A formação também se constitui na experiência de vida pelos processos de 

autoformação pela interação dos professores e professoras no autorizar, socialmente, a sua 

função profissional, configurada como uma exigência legal sobre o processo de formação 

continuada, um estatuto pedagógico próprio, no qual as instituições formadoras devem 

assumir para qualificar os professores da modalidade EJA, em consonância com as 
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especificidades desse pensar-fazer educativo, conforme assegura a Resolução CNE/CEB 

1/2000. 

Historicamente, a Educação para Adultos se inicia no tempo-espaço rural, adquire 

características e princípios da educação popular. Nessa direção, a formação dos educadores de 

adultos no espaço do campo tem seus enraizamentos nas lutas da classe trabalhadora, no qual 

tem sido posta com grandes desafios dos Movimentos Sociais Campesinos apoiados na 

LDBEN de 1996 e na Constituição de Federal (BRASIL, 1988), do direito à educação e a 

formação docente na perspectiva da educação transformadora.  

Considerando os vários espaços de formação, tendo como central as experiências 

humanas nos contextos da realidade, os Movimentos Sociais também são espaços/tempos de 

formação das pessoas, e constituem em inúmeras formas organizativas, que em seus contextos 

de ação refletem um formação pela experiência (CALDART, 2013). 

Os pressupostos Freiriano propõem princípios importantes à formação do 

professor, os quais definem a sua relação de prática a partir da experiência com o ser no 

mundo e do mundo, o que implica uma formação com e não uma formação para. Essa 

proposta dos princípios em Freire possibilita aos sujeitos da experiência aprender nas trocas 

das experiências com as experiências de formação, pois compreende o aprender como um 

direito construído pela relação aprendentes-ensinantes, construção do conhecimento pelo 

processo de ensino- aprendizagem, a dodiscência (FREIRE, 2011; 2001;1983). 

A formação continuada de professores da EJA aqui no Brasil não foi efetivada 

como um direito do professor e professora. É obrigação do Estado, mas, na prática, ao 

contrário, ainda está sob a responsabilidade do indivíduo na busca desse processo, pois há 

uma exigência da formação como necessidade dos professores e professoras para melhorarem 

sua condição material de produção, a melhoria salarial. Essas premissas levantam um debate 

tímido pela escassez de pesquisas que referenciem a prática do professor em dados empíricos 

para políticas públicas de formação (GATTI; BARRETO, 2009).   

 Essa discussão se acentua mais ainda, quando se trata do professor e professora 

da EJA. Os fóruns, conferências e pesquisadores de instituições credenciadas em pesquisa têm 

buscado levantar o debate e a pressão social por políticas voltadas para formação continuada e 

da profissionalização docente, porém, há muito o que se considerar sobre, pois a ausência da 

formação continuada de professores e professoras com referência aos professores que 

trabalham na modalidade EJA tem se configurado um problema à educação. 
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Em se tratando de pesquisas, busquei evidenciar as recentes produções de 

pesquisa na EJA sobre as práticas docentes, suas confluências no campo da formação 

continuada do professor e professora da EJA, e aqui apresento um quadro síntese de 

dissertações do programa MPEJA-Mestrado Profissional da EJA, do ano de 2015, que têm 

como objeto de pesquisa, a formação continuada de professores da EJA. 

 

Quadro 1- dissertações do programa MPEJA sobre formação continuada de professores da 

EJA / 2015 

TÍTULO  ANO  AUTOR (a)   RESULTADO 
 A formação 

continuada do 

professor da EJA: 

modelagem do 

software auxilix para 

práticas inovadoras 

  

2015  Luciana     

Oliveira 

Lago 

 “A pesquisa revelou a ausência de 

formação continuada do professor da EJA 

com o uso das TIC e a necessidade de 

alternativas que preencham tal lacuna. Os 

resultados e conclusões da pesquisa 

evidenciaram que o software livre Auxilix 

tem relevante potencial para o exercício 

formativo in loco, auxiliando os docentes 

nas práticas pedagógicas na EJA com o uso 

da TIC” (LAGO, 2015, p. 10). 

Formação de 

educadores de jovens e 

adultos: um olhar 

reflexivo para o 

desenvolvimento e o 

aperfeiçoamento da 

prática docente no 

município de Matina-

Ba 

2015 Maria Luiza 

Ferreira 

Duques 

 “Para contemplar tudo que foi revelado por 

este estudo, podemos afirmar que os 

educadores de EJA, de modo geral, e os 

educadores matinenses, de forma bastante 

específica, necessitam de formação em EJA e, 

para isso, precisam de políticas públicas de 

formação de educadores. É urgente que 

processos consistentes de formação sejam 

pensados a fim de buscar possibilidades para 

que os educadores tenham a formação 

continuada, no interior e fora dos seus espaços 

de trabalho, em uma constante integração da 

teoria com a prática, ambas complementares e 

fundamentais ao educador de EJA na 

construção do seu processo formativo” 

(DUQUES, 2015, p. 9).  

A formação dos 

professores da EJA na 

perspectiva dos textos 

visuais 

 

2015 Gislene Maria 

Mota dos 

Santos 

 

 “A formação de professores da EJA merece 

uma atenção diferenciada, uma vez que é 

crescente o número de escolas que oferecem 

essa modalidade e no currículo dos cursos de 

licenciatura há carência de disciplinas e 

atividades que levem o professor a pensar a 

aprendizagem e o ensino dos alunos jovens e 

adultos. Espera-se que o presente estudo 

possa contribuir para o desenvolvimento de 

novos estudos e novas pesquisas para o 

campo da EJA no município de Jacobina – 

BA” (SANTOS, 2015, P. 8). 

Fonte - Pesquisa da autora (2016) 
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Destaco nos trabalhos de pesquisa das dissertações de Mestrado do Programa 

MPEJA da UNEB-Campis I-Salvador, ano de 2015, como referências empíricas da prática do 

professor da EJA contribuição ao campo da formação.  Essas pesquisas são importantes para 

formação continuada de professor e professora da EJA e estão centradas na reflexão sobre a 

prática, os saberes da prática, articulação teoria e prática e com a experiência produtora de 

saberes da prática. 

Na dissertação de Lago (2015), encontramos um estudo de Pesquisa participante, 

na qual a pesquisadora também está num nível de implicação com seu objeto de estudo com o 

uso das tecnologias digitais na formação continuada de professores. A aproximação da 

pesquisa de Lago em diálogos com o meu trabalho está no caráter multidisciplinar da 

formação, que considera vários saberes na prática do professor. 

A dissertação de Duques (2015) está organizada no estudo de caso, como método 

de pesquisa, que dialoga com meu texto no conceito de formação, em Nóvoa (1998) e de 

prática em Tardif (2002). A ênfase do seu trabalho está na formação continuada em 

articulação teoria e prática do professor da EJA. 

Na pesquisa de Santos (2015), seu trabalho é o que mais se aproxima do meu 

estudo pelo caráter de colaboração, que a pesquisa-ação cumpre no entendimento de sentido 

da formação de professores. Seu trabalho constrói um elo com meu estudo por discutir os 

saberes da experiência dos professores e professoras da EJA em Artes Visuais. 

Nessa direção de produção de pesquisa em formação continuada de professores e 

professoras da EJA, minha caminhada está implicada pela heurística da formação pela 

abordagem experiencial na compreensão do conceito da formação que ressalta as experiências 

e os saberes da experiência como conteúdo formativo. Assim, direciono esse texto organizado 

em espiral para discussão da formação implicada em mim e a professora Jussara.  

Para finalizar o texto da introdução, apresento como o trabalho está estruturado: 

introdução e quatro capítulos e as considerações finais e as proposições em processo para a 

formação continuada de professores (as) da EJA. 

A sequência dos capítulos está na ordem a partir da introdução: o capítulo I 

apresenta a trilha metodológica da pesquisa pela concepção da abordagem qualitativa no 

método (auto) biográfico, a natureza hermenêutica e fenomenológica da pesquisa das 

narrativas-formativas como processo de investigação-formação, os dispositivos de recolha das 

informações, processos percorridos no contexto e com sujeito das narrativas de si e, por fim, 
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abordagem de análise interpretativa-compreensiva para produzir a compreensão do corpus da 

pesquisa.  

No capítulo II, apresento os conceitos fundantes do estudo nas referências que 

sustentam pela abordagem (auto) biográfica, sentidos e tessituras da formação, da experiência 

e dos saberes da experiência. O capítulo III apresenta o formar e o formar-se como processo 

de formação continuada dos professores e professoras na EJA, considerando os tempos-

espaços da formação no movimento da autoformação, heteroecoformação, processos de 

formação continuada ao longo da vida. 

O capítulo IV constitui das análises dos dispositivos: memorial formativo, 

entrevista narrativa e narrativas imagéticas, as quais, organizadas pelas narrativas-formativas 

escritas, orais, constituira-se nas leituras cruzadas e analíticas a evidência da pesquisa para a 

compreensão dos conceitos de formação, experiência e saberes da experiência das narrativas 

de si da professora da EJA. 

Nas considerações finais, apresento a minha autoria referendada pela abordagem 

experiencial em que puxo o fio do tecido da pesquisa, reconhecendo a incompletude do 

processo, mas também a possibilidade de continuidade no caminhar formação investigação-

formação pelos percursos da vida.  

Nesse mesmo texto, apresento como inconclusão e inacabamento um documento 

em construção, com proposições para a formação continuada dos professores e professoras da 

EJA. 

Por esse caminho, convido-te a fazer a passagem para a leitura da dissertação [...] 
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1. NAS TRILHAS DA PESQUISA: TRAJETOS E PERCURSOS 

 

Biografia e formação remetem uma à outra, como as duas faces de uma 

mesma iniciativa: aquela que faz do ator biográfico um contínuo educador de 

si mesmo. (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 12).  

Construo minha trilha metodológica nesse trabalho assumindo a trajetória de 

pesquisa qualitativa, de natureza implicada na fenomenologia. Tal implicação encharca o 

percurso formativo vivido de sentidos, pois são estruturados pelas experiências humanas, as 

quais carregam princípios hermenêuticos e fenomenológicos, pelas diferentes formas e 

expressões manifestadas pela vida. Nesse sentido, me inspiro-me e me reconheço pelas 

reflexões experienciadas nas dimensões da vida que tomamos para si.  

Aproprio-me do conceito reafirmado por Momberger (2008) ao adotar o ato 

biográfico como um encontro de faces para uma mesma intenção da ação formativa na 

perspectiva de construir um saber ampliado na configuração biográfica, a qual encontra sua 

forma e sentido ordenado por um conjunto de experiências construídas. 

Sendo assim, defino como opção de investigação o caminho pela abordagem 

(auto)biográfica, narrativas formativas traçadas pela “démarche” de uma heurística 

compreensiva-interpretativa, na qual, o ato de narrar representa um dispositivo de formação-

investigação, que produz reflexão e reflexibilidade (VICENTINI; SOUZA; PASSEGGI, 

2013). 

Nessa perspectiva, a abordagem (auto) biográfica está postulada no indivíduo, 

sendo essa colocada enfatizada por Ferrarotti (1980, p. 229) como a “reapropriação singular 

do universal social e histórico”. Aqui se define uma implicação da minha caminhada a partir 

da especificidade e subjetividade da experiência formativa e saberes da experiência, inerente à 

construção de uma práxis individual. 

Nesse caminhar, fiz minhas escolhas rompendo com o paradigma positivista na 

crença de que a minha experiência é rica em sentidos e que pode ser uma atitude 

metodológica implicada naquilo que me acontece, portanto, escolhas significativas, não meras 

escolhas. Não se trata de um receituário de como fazer, mas do que me aconteceu e me tocou. 

De uma experiência vivenciada nos percursos traçados pela história de vida, constituída pela 

especificidade irredutível da práxis, que perpassa pela singularidade e a pluralidade.  
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Assim, coloco a experiência como a grande marca que afeta a mim e ao outro, de 

maneira singular e plural, pois é nessa perspectiva que nos constituímos, no individual e no 

coletivo. 

- O que essas experiências fizeram comigo? 

Falo de experiência viva como um anúncio e possibilidades de compreender 

aquilo que me aconteceu e me afetou intimamente na relação com o outro, e assim forma em 

processo a pessoa que sou com as marcas e situações experienciadas pelo convívio no mundo, 

e com o outro, mediada pela linguagem. O outro, que também me toca, que me fala e anuncia 

possibilidades de outras experiências formativas, fazendo de mim, sujeito único e singular, 

forjado nas relações sociais que me atingem de forma singular e marcam meu percurso 

formativo (BENJAMIN, 1994).   

Dessa forma, esse trabalho apresenta as marcas do meu percurso formativo, pois 

traz o trajeto da minha história, cruzada com tantas outras histórias, e assim faço, me refaço e 

me transformo na dimensão pessoal e profissional pelas experiências e os saberes que delas 

são construídos.  Nesse capítulo, traço a trilha de artífice, da criação e da composição dessa 

obra, a qual sou aprendente-ensinante, na medida em que me encontro com meu percurso de 

formação. 

Dentro dessa perspectiva, o capítulo traz as trilhas escolhidas no trajeto da 

pesquisa para anunciar toda a travessia desse trabalho de pesquisa, indicando sua natureza, o 

tipo de estudo, o contexto e pessoas envolvidas, assim como os dispositivos alavancados das 

narrativas para interpretação e compreensão, das informações investigadas dentro da proposta 

de análise, que considera uma escuta atenta das narrativas da professora, sua experiência e 

saberes experienciais. 

Os saberes da experiência para Macedo (2015) emergem a partir do vivenciado e 

surgem da existência em itinerâncias únicas, sendo, assim, singulares. Essa singularidade é, 

portanto, uma fonte fundante para a constituição dos saberes experienciais. Pesquisar a 

experiência é ir à busca de sentidos e encontrar a subjetividade e a incerteza, coerentes com a 

singularidade do sujeito do e no mundo, simbolizando os fios que tecem a existência.  
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1.1 A TRILHA DA NATUREZA E DO TIPO DE PESQUISA 

 

A trilha traçada nessa pesquisa está na abordagem qualitativa como percurso 

metodológico, pois traço meu caminho de modo a organizá-lo dentro da compreensão do 

fenômeno, como uma forma de olhar cuidadosamente em cada processo da minha ação como 

pesquisadora. Nesse sentido, não desvinculo meu olhar de um espírito investigativo, pontuado 

por Macedo (2004), no qual demarca a fronteira real, pois faz parte de uma realidade, e se 

constitui em percursos, especificidades e subjetividades que se configuram em manifestações 

da vida (MORIN,1996). 

Tive como grande desafio a experiência traçada no caminhar pela minha história 

entrelaçada nas dimensões da vida profissional. Esse desafio demarca um percurso subjetivo, 

o qual aprendo olhar a realidade para conhecer a história que marca cada um, pela trilha de 

pesquisa qualitativa. A abordagem qualitativa me provoca ultrapassar a fronteira do espírito 

de disciplina pelo viés da subjetividade, da criatividade. 

Por essa perspectiva há um entrelaçamento entre objetividade e subjetividade e a 

singularidade, que me permitem romper com a dicotomia razão e emoção para refletir sobre a 

vivência humana. Por isso, coloco, na subjetividade, a representação do modo pelo qual cada 

ser constrói sua realidade, modo singular como cada um convive com a realidade e estabelece 

suas relações no mundo e com o mundo, como enfrenta seus embates e lutas da existência, e 

como responde aos desafios, consoante às suas experiências.  

Dessa forma, a subjetividade representada em mim e em nós, abarca outro 

paradigma de mundo, pois responde a vida e a existência sob outro olhar imprevisível da 

nossa própria experiência. É o que reitera Souza (2014), quando coloca que vivemos, 

desenvolvemos, aprendemos e enfrentamos conflitos, mas que buscamos a superação das 

adversidades, por vias e alternativas que envolvem inclusão/exclusão social.  

Desse modo, abraço a concepção da abordagem qualitativa de mundo, de Ser de 

conhecimento frente à realidade, a qual implica meu posicionamento ético e estético, político 

e científico, relevante a minha condição de sujeito/pesquisadora, entrelaçada na relação com a 

professora da EJA. Tal postura implica ainda, no constructo de uma prática de cidadania, 

sustentada pelo respeito aos envolvidos no trabalho de pesquisa, o que demarca meu 

compromisso com o sujeito na produção ética e estética do conhecimento. 
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Ao demarcar meu compromisso com o outro, sujeito envolvido na pesquisa, 

demarco também a dimensão pela qual dialogo no entendimento de que, sem o outro não 

construímos nossa realidade. O sentido da nossa realidade está nas relações que 

estabelecemos com o mundo social, a qual Macedo (2004) afirma que elas, as realidades 

sociais, são construídas pelos sujeitos sociais.  

Nesse estudo, posiciono-me na perspectiva do desvelamento da existência, para 

além de meras descrições cartesianas reducionistas, de uma concepção de mundo e sua forma 

científica de conhecer a natureza e a sociedade, através de leis estabelecidas, mas destaco a 

construção da realidade pela construção da experiência compartilhada com o outro, rica de 

sentidos e significados, que envolvem as práticas sociais, à medida que as pessoas vivem suas 

histórias, compartilham seu caráter processual, a qual ativa um mundo real apreendendo 

sentidos (BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

Com o foco no caráter processual, contrário aos conceitos de ciência positivista de 

construir o conhecimento objetivado e sistematizado no mundo real e social em nome de um 

rigor outro, preconizado em Macedo (2009), abarco nesse estudo a natureza da 

fenomenologia, como perspectiva teórica e metodológica, que referencia a experiência como 

elemento da formação humana, que contribui para uma dinâmica de transformação da vida, 

portanto de si, numa biografia formativa (JOSSO, 2010). 

A fenomenologia traz a referência de compreensão de uma filosofia que substitui 

as essências na existência, e não pensa que se possa compreender o homem e o mundo de 

outra forma senão a partir de sua “facticidade” [...]. “É o ensaio de uma descrição direta da 

nossa experiência tal como ela é [...]” (TRIVIÑOS, 1987, p. 4). Assim, é na experiência 

vivida, que busco as referências formativas construídas para interpretar e compreender o 

mundo, singular implicado no plural. 

Na fenomenologia, ciência rigorosa, o mundo não é compreendido de forma 

separada; há uma interrelação organizada pelas relações e experiências compartilhadas pelo 

sujeito, que constitui uma intersubjetividade. É por esse caminho que quero trilhar como 

pesquisadora, ao investigar as referências formativas da professora da EJA pelos saberes da 

sua experiência como pessoa, professora do campo, como mulher negra e ativista social, 

dentro da realidade simbólica de suas narrativas, portanto, a partir da sua biografia educativa, 

não como produto, mas como processo experiencial, uma vez que somos construídos pela 

cultura e, ao mesmo tempo, somos sujeitos de cultura. 
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Sob o olhar da fenomenologia, o mundo é concebido com o homem e não fora 

dele. Nesse sentido, estabelece-se uma relação entre objetividade e subjetividade nas relações 

dos homens com suas realizações, seus contextos de experiências e ações, que tecem a 

dimensão da experiência em curso, sujeito no e com o mundo, suas representações de 

vínculos dissolutos e alegóricos, acumulados em sua vida, o que, em Schutz (1967), 

experiência e a ação são atos correlatos. 

Essas experiências me atravessam e me impulsionam a compreender a vida como 

uma experiência formativa. E pela força da experiência naquilo que me toca, tece as marcas 

construídas, desde as histórias da infância e da juventude, a pensar a vida profissional 

entrelaçada pelas biografias formativas nas histórias vividas da vida-formação em narrativas 

(SOUZA, 2012; 2007; 2006). 

Apoiada na referência da fenomenologia, busco a compreensão-interpretação do 

objeto de pesquisa a partir da existência de sua essência, que transcende a experiência no 

mundo real apoiada na cultura traçada nos percursos da história, que com marcas imprime sua 

presença no mundo. Em Merleau-Ponty (2004), na fenomenologia, o homem sempre esteve 

presente no mundo. Ele é lançado ao mundo e sua presença não foi escolhida em nenhum 

momento por ele, mesmo assim sua existência tem sentido. Um sentido atribuído e 

organizado pelo mundo a sua volta e, por isso, a sua transcendência do ser no mundo.  

  Heidegger (2012), também evidencia o conceito do Dasein (1933), o ser-aí ou o 

ser-no-mundo para a compreensão, “ser e mundo e o ser” revelada na linguagem e expressada 

pela compreensão do pensamento humano na hermenêutica, referência da fenomenologia. 

Assim, a fenomenologia como abordagem teórico-metodológica referencia a 

realidade como uma experiência de sentidos construídos por nossas experiências, na vida e na 

formação, de ser no mundo e o ser, o que implica pensar a nossa constituição de vida-

formação (MARTINS; BICUDO, 1983).  O ser no mundo e do mundo é expresso por Arendt 

(2008) na reflexão sobre o que nos torna seres humanos na produção da humanização, a partir 

do momento que nos colocamos no centro do discurso, na vida carregada de experiências 

sobre o nosso existir no mundo. 

O mundo não é humano por ser feito de seres humanos, nem se torna assim 

somente porque a voz humana nele ressoa, mas apenas quando se transforma em objeto do 

discurso... Nós humanizamos o que se passa no mundo e em nós mesmos apenas falando 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dasein
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sobre isso, e no curso desse ato aprendemos a ser humanos (HANNAH ARENDT 2008, p. 

32). 

A conecção das palavras vida-formação forma uma expressão carregadas de 

sentidos da experiência, que nos permite perceber as relações imbricadas pelas histórias 

vividas e narradas, ressoadas em nosso ser, sendo o nosso discurso entrelaçado de sentidos 

(SOUZA, 2011).  Esses sentidos definem a minha escolha do objeto de pesquisa pelo caminho 

inspirado na existência do ser pelas histórias de si, tema do seminário temático sobre métodos 

de pesquisa narrativas-formação, com o professor Elizeu Clementino Souza no percurso do 

mestrado (2016).  

Foi um encontro formativo de afinidades e interações, ao qual me deparei com 

método (auto) biográfico. Por esse caminho, busquei nas leituras sobre o método (auto) 

biográfico as referências possíveis à pesquisa, que traz para a cena o objeto formação 

continuada como emergente na existência de si, atravessada na história de vida do outro como 

experiência formadora (JOSSO,1978). 

  Primeiro, busquei aprofundar na história e no conceito a perspectiva do 

conhecimento pela obra de Nóvoa e Finger (1988) como primeira aproximação, que me 

proporcionou entendimento para a escolha da abordagem experiencial. Essa obra me 

aproximou do conceito e emprego da expressão auto para me localizar nas biografias 

educativas com as narrativas, histórias de vida e formação, a qual me inclui na perspectiva de 

tomar a história de si para reflexão e formação sobre a experiência e os saberes construídos 

pelo vivido no processo do formar e do formar-se (JOSSO, 1978). 

Na expressão (auto) biográfica, Souza (2004) esclarece que, o uso dos parênteses 

destacando a palavra auto é colocado por Nóvoa e Finger (1988) tendo em vista a 

simplificação de duplo sentido, no movimento de investigação e de formação, uma vez que se 

evidencia o ator social e sua narrativa vivida pela existência.  

No vivido, está a possibilidade da investigação-formação para um processo 

formativo ressignificado do vivido, uma vez que participa o narrador-pesquisador num 

movimento de aprendente-ensinante. Esse é um constructo do caminhar dentro da abordagem 

experiencial é um caminhar para ser, rico de significados, que se faz e se refaz na reflexão e 

reflexibilidade (auto) biográfica, mediada pelo processo de reinvenção de si. O reinventar de 

si é um processo resultante do movimento autopoiético para compreensão humana 

(MATURANA; VARELA, 2001). 
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Pela abordagem experiencial é possível entrelaçar o princípio de que a própria 

pessoa forma e se forma no seu trajeto de história de vida e, assim, elabora e reelabora sua 

formação e profissionalização. Assim, incluo-me como pessoa em formação, que quer 

investigar as referências das práticas na experiência, para fazer uma reflexibilidade 

(auto)biográfica como intervenção educativa inevitável (ABRAHÃO, 2013). 

Nessa direção, a abordagem (auto) biográfica se constitui como caminho de 

acesso como bem coloca Nóvoa e Finger (1988), que permite a pessoa ser indivíduo-sujeito, 

autor do seu processo de formação. Nesse sentido, torno-me protagonista da minha formação, 

implicada com o processo de investigação sobre ela, como considera Josso (1978). 

Com o objetivo de buscar bases para caminhar nessa trilha metodológica, recorro 

aos pressupostos e princípios epistemológicos de pesquisadores do método (auto) biográfico 

no campo da Ciência da Educação a partir da referência inicial de Nóvoa e Finger (1988). A 

partir desses estudos, aproximei-me de G. Pineau (1985), Pierre Dominicé (1982) e Christine 

Josso (1978). Inspirados em várias áreas do conhecimento na abordagem biográfica, a qual 

realoca o sujeito no cenário central da sua formação, Josso (2004) chamou de grupo de 

autores-chave, entre eles: Carl Rogers, Paulo Freire e B. Honoré do campo da Psicologia; E. 

Morin da Filosofia da Ciência; G. Bateson da Antropologia e ainda Crozier e Friedberg da 

Sociologia. 

No prefácio do livro “Experiência de vida e Formação” (JOSSO, 2004, p.11-17), 

Nóvoa destaca a equipe de pesquisadores europeus, ao mesmo tempo em que, traz a reflexão 

também da investigação da experiência, ainda que por distinto viés, reconhece em John 

Dewey e Donald Schön a sua origem. 

A partir de Nóvoa e Finger (1988), a literatura pedagógica foi invadida por obras 

sobre o percurso da vida dos professores, suas carreiras e trajetórias profissionais pelas 

biografias e autobiografias, que dão enfoque ao desenvolvimento da pessoa dos profissionais 

da educação por meio de produções heterogêneas, porém, de qualidade e de mérito 

indiscutível (NÓVOA, 2000). 

O método (auto) biográfico surge no cenário do final do século XIX, na 

Alemanha, mas vivencia sua aplicação na Escola de Chicago entre as décadas de 1920 e 1930 

(SOUZA, 2006a; 2006b; 2014). Com o foco nas discussões relacionadas com a subjetividade, 

na valorização e constituição da realidade do sujeito para compreender sua constituição, 

enquanto indivíduo, bem como, dos contextos da realidade individual e coletiva, o método 
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busca abarcar o ser, o humano, para além do quantificável rompendo, assim, com o paradigma 

clássico, que evidencia a objetividade e a racionalidade até então valorizada pelas ciências 

físicas e biológicas, bem como se utilizava como paradigma nas ciências sociais. 

O movimento biográfico chega ao Brasil a partir do ano de 1990; também em 

correntes distintas emergem pesquisas sobre a formação de professores, que abordam suas 

histórias de vida e representação em suas memórias sobre a profissão, os ciclos de vida, bem 

como o trabalho com autobiografias ou as narrativas de professores em exercício frente a sua 

profissão no decorrem da existência, a qual privilegiam a reflexão sobre a experiência e seus 

percursos de aprendizagens da docência entrecruzada com a questão de gênero. 

A partir do ano 2000, novas orientações foram acrescidas a perspectiva inicial, a 

qual diversificou e ampliou a investigação sobre a escrita de si. Nesse sentido, Passeggi; 

Souza; Vicentini (2008) colocam que, não se trata apenas do ato de biografar “verdade” 

estabelecida ou preexistente, mas de estudar como o sujeito, dá forma e sentido as suas 

experiências, e como constrói sua consciência histórica de si, mediante processo de 

biografização. 

Os primeiros trabalhos no Brasil foram desenvolvidos na pós-graduação em 

educação na criação de diferentes grupos de estudo e pesquisa sobre docência, memória e 

gênero na Faculdade de Educação na Universidade de São Paulo- Gedomge /FEUSP, sob a 

direção de Catani, Souza, Bueno e Sousa. Esse grupo de pesquisa se configura como um 

movimento dos mais significativos para o campo biográfico no Brasil com extensas 

produções e edições em bienais e Congressos Internacionais de pesquisa (Auto) biográfica- 

CIPA.  

Assim como em São Paulo, na mesma direção, o grupo de pesquisa da 

Universidade do Estado da Bahia- UNEB, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação e Contemporaneidade, na base da linha de pesquisa II- Currículo, Tecnologias e 

Formação de professores (GRAFHO/UNEB) e o grupo de pesquisa no Rio Grande do Norte 

na Universidade Federal (FRIFAR/UFRN) ampliam as discussões e desenvolvem pesquisas 

ligadas à dimensão da história de vida, narrativas (auto) biográficas como prática de 

investigação-formação. Esses esforços possibilitam novos contornos, avanços e configurações 

assumidas nas pesquisas em rede nacional. 

Com pouco mais de 30 anos, os trabalhos no país sobre pesquisa-formação com 

narrativas têm um acúmulo significativo nos espaços científicos, mostrando-se férteis para a 
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prática e reflexões sobre a formação permanente ao longo da vida. Apesar das críticas a uma 

metodologia frágil à validação científica pela excessiva referência aos processos individuas, o 

movimento se mantém forte e se amplia de forma consistente teórica e metodologicamente. 

Nóvoa (2000) chama para uma vigilância e lembra o perigo do sucesso, para que esse não 

influencie um modismo de produções pouco consistentes, fadadas ao reducionismo e 

apropriações acríticas.  

As pesquisas na área das Ciências Sociais com histórias de vida têm utilizado 

terminologias variadas, porém, dentro dos mesmos aspectos teórico-metodológicos, que 

constituem a abordagem biográfica, em que utiliza fontes orais, relatos, depoimentos e tem 

como perspectiva a História Oral. A (Auto) biografia, biografias, relatos orais, história oral 

temática, depoimento oral nas narrativas de vida, narrativas de formação são polissêmicas, 

tipificadas da expressão História Oral. 

Na área da educação, toma-se a história de vida na abordagem (auto) biográfica, 

especificamente nas narrativas de formação, como investigação-formação, seja no formato 

inicial ou de continuada de professores. Acerca dessa diversidade terminológicas da 

abordagem, Pineau (2006, p. 41) aborda sobre a variação e flutuação dos termos, do qual 

convencionou a nominá-los de: “história de vida, história de vida e formação, história de vida 

em formação, pesquisa biográfica, pesquisa (auto) biográfica, biografia educativa, memoriais 

formativos, história oral, memoriais, fotobiografias, videobiografias, cartas, diários e 

experiências educativas”. 

Dentro da perspectiva terminológica, Pineau (2006, p. 42) esclarece que “a 

flutuação terminológica em torno das histórias e relatos de vida, biografias e autobiografias é 

indicativo de flutuação do sentido atribuído a essas tentativas de expressão da temporalidade 

vivida pessoalmente”. Ele traz em destaque a possibilidade de ampliar a discussão 

epistemológica num panorama histórico entre os discursos, com vistas à expansão da arte de 

existir.  

A partir da discussão das histórias de vida e demais variações tipológicas 

atribuídas à abordagem existencial, Pineau (2006) destaca a entrada da pessoa como central. 

Essa entrada é temporal e começa pela vida, pela existência. Assim, tomo como entrada para 

minha pesquisa, um estudo marcado pela história das narrativas de vida-formação, o lugar que 

a experiência ocupa no processo constituído no formar e no formar-se, experiências 

formadoras (JOSSO, 1978, p. 36). 
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As experiências formadoras das narrativas e história de vida da professora da EJA 

abarcam minha pesquisa de vida-formação pelos saberes da experiência e os sentidos 

constituídos pelo processo de formação como referência da prática da professora entrelaçadas 

com a minha caminhada e existência naquilo que me marca, que me toca e pelas provocações 

que implicam a minha formação com o objeto de pesquisa. 

Assim, faço minha justificativa pela escolha tecida com meu objeto de 

investigação, pelo adorno que a abordagem existencial, (auto) biográfica, ocupa em dialogar 

com o processo de vida-formação, e porque por essa trilha caminho, me desafio e vislumbro 

vários ângulos das experiências significativas, as quais considero formadoras de valores, 

identidades, construídas pelo contexto social e histórico, para apreensão de outras posturas e 

formas de sentir e de viver.  

Apoio-me em Josso (2010), quando a formação nos fala da experiência pessoal do 

sujeito articulada ao contexto social, cultural e histórico, formando identidades e 

subjetividades. Para a autora, a formação está no centro da vida, na contribuição de uma teoria 

da formação na perspectiva aprendente.  

Ao falar de si, Josso reforça nessa expressão como a pessoa se constitui a si 

mesma como pessoa, como profissional e pesquisadora. Dessa forma, revelamo-nos em 

nossas singularidades por nossas histórias de vida como “projeto de conhecimento e de 

formação” (JOSSO, 2010, p. 11). Assim há uma contribuição fecunda dessa autora ao 

trabalho no campo da formação, pelo avanço das discussões teórico-metodológicas, que soma 

significativamente o referencial da minha pesquisa.  

 Em Nóvoa (1999) nos livros que tratam da “Vida do Professor” e “Profissão do 

Professor”, abordam como as dimensões, vida e profissão estão imbricadas pela experiência, 

que perpassa a vida-formação. O tecido imbricado na formação e na vida docente coloca no 

cenário, o contexto e a voz, antes silenciada pelo paradigma clássico das generalizações para 

apresentar pela abordagem (auto) biográfica, a realidade do eu no mundo e com o mundo, 

abrindo fronteiras ao pensamento crítico, descortina a singularidade e forma um corpo com 

forças permeadas pela experiência vivida em percurso com outras experiências numa 

construção autopoiética. 

Nesse sentido, a abordagem do método (auto) biográfico se constitui como uma 

estratégia metodológica, fundamental por oferecer condições propositivas, com princípios que 

se configuram num percurso experiencial, espiralizante confluindo na autoria das produções 
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de narrativas, que tecem a vida pelo encontro do sujeito e seu engendramento com outras 

experiências, que se articulam no individual e no coletivo social. Quando aprendemos sobre 

nós, aprendemos pelas relações tecidas com o outro, vida a fora na perspectiva de continuar 

aprendendo o que ainda não foi vivido. 

Compreendo que aprender sobre si constitui-se a reflexibilidade das composições 

da vida pelos percursos constituintes da ação humana nas histórias de vida, seus sentidos e 

representações da condição humana de existir. Quando contamos o vivido, há uma troca de 

experiência e de sabres da experiência, ricas de significados da vida, que constrói a ponte 

formativa entre o individual e coletivo, o que produz a compreensão sobre a composição de 

sua vida-formação.  

Penso que, na condição de aprendente, os processos formativos se constituem para 

mim no encontro com o outro, na sua subjetividade construtora de experiências (JOSSO. 

2010). Essas experiências são tecidas por marcas alheias, nas linhas de sentidos que remetem 

ao individual com o coletivo. Uma experiência vivida nos marca enquanto indivíduos e, ao 

mesmo tempo, nos provoca à reflexão sobre a necessidade de memoriar uma nova forma 

assegurada, ainda que de forma artesanal na narrativa de um tempo a contar, rica de 

significados, que transforma profundamente a atividade narradora numa experiência viva 

(BENJAMIN, 1985).  

Dessa forma, compreendo que o método (auto)biográfico atende aos anseios de 

pensar a formação docente pela ótica da centralidade da autoformação, na dialética do pensar 

esse processo pela relação dos sujeitos o entre “eu” e o “nós”. O papel do sujeito individual 

sobre seu processo de autoformação, com a possibilidade de o sujeito permitir que seu 

processo interior seja tocado pelo movimento educativo da vida, para transformar em 

experiência significativa ao reconhecer o lugar central que o sujeito ocupa, para fortalecê-lo 

na posição de revalorização da experiência (BRAGANÇA, 2009). 

A biografia é colocada por Josso (1978) como formativa, para compreensão do 

ponto de vista do sujeito, sobre a forma de como ele vive a experiência proporcionada em seu 

processo de formação e, por Pineau (1985) como um processo em que as narrativas de si é 

autoformação, pois se constituem um esforço pessoal, permanente, que obriga uma 

implicação e contribui para a formação de uma consciência individual e coletiva. Ela pode ser 

considerada um instrumento pedagógico da formação, além de investigativo, complementa 

Pineau (1985). 
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Pela abordagem (auto) biográfica se constrói caminhos na formação e para a 

formação pelas possibilidades que os percursos da vida dão ao sujeito adulto, que o contempla 

em várias dimensões da vida profissional. Tal formação, a se considerar pelo método, deve 

estar centrada na autoformação considerando os aspectos da pessoa na sua subjetividade. 

 Pelos fios que tecem esse caminho conduza-se o olhar no sujeito, pelos aspectos 

da singularidade, evitando a fragmentação e o reducionismo, mas garantindo o embricamento 

das dimensões da vida sem perder de vista sua condição humana de ser do mundo, de estar no 

mundo e com o mundo na produção de uma performance, que tenha como referência suas 

bases construídas nas relações e trajetórias da vida em família, com a profissão, na formação 

inicial ou continuada e no ambiente socialmente construído pelos diversos papéis que 

desenvolve. 

A formação ocorre simultaneamente com a vida. A vida é formação, que compõe 

vida-formação. É também um processo constante de acúmulo de conhecimento experiencial, 

constituído no tempo/espaço espontâneo ou socialmente determinado (formação escolar, 

licenciatura, cursos). A formação não está reduzida a isto ou aquilo, mas a tudo que nos 

acontece e que provoca uma reflexão sobre a prática e nos (re) constitui permanentemente a 

traçar uma identidade pessoal. Daí a importância de valorizar a pessoa pela experiência e dá 

evidência aos saberes experienciais como estatuto formativo (NÓVOA, 1999). 

Pela perspectiva biográfica, é possível atrelar a formação a vida da pessoa como 

sujeito de saberes, aprendentes-ensinantes, pelas experiências significativas na ótica das 

experiências, que embarcam em seus percursos formativos valores, ritos, cultura, saberes e 

fazeres experienciais, como atividade refletida na prática, pela escuta da própria experiência. 

O sujeito e sua vida-formação têm um potencial, que precisa ser ouvido. Ele 

confessa na narrativa o seu silêncio. Larrosa (1994), diz na narrativa, o sujeito não se coloca 

como objeto do silêncio, ao contrário, nas narrativas confessam verdades não de si mesmo, 

mas daquilo que, muitas vezes, veio, foi imposto, de verdades sobre si, que vem a contribuir 

para a produção de processos formativos de valorização da autoria e da criação, que teço 

nesse estudo como causa-efeito do viés autoformativo, pela referência de vida-formação. 

Apoio-me em Bragança (2009) pelos argumentos da autoformação na abordagem 

(auto) biográfica, como um estatuto formativo de uma racionalidade humanizada pela 

sensibilidade e partilhada na aprendizagem experiencial dos processos identitário dos sujeitos 
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da formação, na qual centraliza sua história de vida, suas experiências e saberes da 

experiência como referência da formação em processo. 

 As narrativas-formativas se constituem dispositivo de investigação e 

autoformação, pois provocam mudanças na forma como me compreendo e compreendo o 

outro, num processo de escuta sensível, atenta às referências que constituem a mim e ao outro 

para teorizar nossas experiências.  Esse é um processo transformador, que emancipa a mim e 

o outro de forma profunda pela reflexibilidade do movimento de aprendente-ensinante. 

Movimento que me inspira a compreender a prática da professora da EJA 

entrelaçada nas narrativas formativas, ressignificadas na caminhada feita nas trilhas das 

experiências, que se constituem formativas no percurso da vida em família, do ambiente 

escolar, da dimensão profissional e do ativismo social, subjetividades que nos tornam quem 

somos nos diferenciam e nos identificam como sujeitos de referência de vida-formação 

permanente. 

 

1.2. A TRILHA DO CONTEXTO E DO SUJEITO DA PESQUISA 

 

Minha chegada ao cenário da pesquisa aconteceu numa manhã de 14 julho de 

2014. Aqui demarco a minha chegada à escola do campo, Anita Marques Dourado. Era o 

retorno das férias juninas. Logo no primeiro dia, tivemos uma reunião com a equipe técnica e 

docente para sermos apresentados, pois entrava em cena na escola uma nova equipe de gestão, 

da qual faço parte como coordenadora pedagógica.  

Esse primeiro contato não representa meu primeiro encontro com a professora da 

Educação de Jovens e Adultos, Jussara Sena. Ao contrário, nosso encontro na rede municipal 

foi no período da especialização em Currículo, na qual trabalhei como professora auxiliar, que 

discutia o currículo da EJA no município de Irecê. 

As experiências vividas, por mim, na relação ensinante-aprendente na 

coordenação pedagógica da Escola do campo Anita se cruzaram com a da professora Jussara, 

na medida em que convivíamos e compartilhávamos o cotidiano. Nesse compartilhar, entrei 

no mestrado e logo me vejo no papel de pesquisadora. Nesse momento, entendia que sabia o 

caminho pelo qual meu projeto de pesquisa ia trilhar. 
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A princípio, seria investigar o perfil dos professores da EJA na rede municipal de 

Irecê, mas em seguida redirecionei o meu foco para o trabalho da professora Jussara, sem 

perder de vista o objeto implicado à formação e assim, ressignifiquei todo meu projeto. Mudei 

a trajetória da minha pesquisa para investigar, quais as referências da prática da professora 

Jussara, no contexto da EJA na escola do campo, constituem elementos para a formação 

continuada? 

A partir do que chamo de “rituais” da sua prática, interpretar e compreender, pelo 

método (auto) biográfico, história de vida, as narrativa-formativas na abordagem referenciada 

em Josso, no qual o processo de formação se dá a conhecer, a partir do ponto de vista do 

aprendente, pela interação com outras subjetividades. Nesse sentido, o objeto é pensado pela 

narrativa singular, referenciada pela capacidade autopoéssis, invenção de si (JOSSO, 2010). 

Como fios que tecem a história de vida, os rituais das narrativas da professora 

Jussara têm expressividade e especificidade, que o constituem, o que me provoca a investigar 

a referência da formação continuada, a partir destes rituais. E o que chamo de “rituais” da 

professora? Aqui especifico como aquilo que caracteriza suas práticas como pessoa, 

professora, mulher negra, líder comunitária militante dos movimentos sociais e ativista da 

educação do campo, encharcada pelas marcas que a constituem como pessoa e profissional. 

Seus “rituais” estão carregados das marcas, que fazem ser quem ela é e, portanto, 

trazem referências da formação pelas experiências construídas nas especificidades da práxis 

individual evidenciados pelos saberes profissionais, oriundos de muitas naturezas, formando 

um corpus de outros vários saberes, que interferem na própria experiência e na profissão, e 

direcionam o ser professora que é (TARDIFF, 2010). 

Esses rituais, na narrativa, trazem a representação de quem a professora da EJA é. 

O conjunto de suas práticas. Seu modo de agir, de pensar, seus gestos, sua linguagem corporal 

possuem especificidades únicas e caracterizam o valor simbólico rico de significados que 

referenciam sua existência, os saberes de sua vida com marcas que só são suas, embora 

construídas na relação com o outro. 

Essas marcas possuem significados, simbolismos e axiologias, implicadas em 

teoria de valor de sua prática profissional, que nos marca e nos define, por isso é necessário dá 

corpo social aos rituais. E, assim, os rituais da professora me marcaram e continuam a marcar 

minha caminhada, através das trocas formativas “invisíveis e não tangíveis”, percebidas pela 

força simbólica, tanto em nós, quanto nos elementos que nos envolvem (JOSSO, 2008). 
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A minha opção de investigação está entrelaçada à vida e seus rituais, bem como 

os percursos de existência humana, compreendidos como formativos, em processo 

permanente, um contínuo inacabado, na dialética processual da construção-desconstrução-

reconstrução-ressignificação.  

Abordo que a existência está relacionada ao modo de existir do próprio eu, da 

pessoa que sou e como me invento e reinvento e, nesse movimento, vou me tecendo com 

marcas que me acompanham pelos acontecimentos que experienciei, desde a vida familiar 

primitiva a vida social, ampliada pelas dimensões da experiência com o outro e, portanto, na 

experiência individual fundamentalmente social (NÓVOA; FINGER, 2010). 

E assim pela história de vida nas narrativas de formação da professora Jussara, 

sujeito da investigação, a quem convidei para compartilhar as experiências, e os saberes da 

experiência pela abordagem experiencial, narrativas de si, trazem para mim sentidos de 

aprendizagem significativa. Nesse momento, criei muitas expectativas em compartilhar o 

formar e o formar-se, e quando perguntei se aceitaria compartilhar seus saberes da 

experiência, a professora exclamou: - “Ai, ai, ai! Onde é que você está me metendo”?! Por 

que saber logo da minha vida”! Mas aceitou essa caminhada, pois juntas firmamos um 

compromisso formativo pela interação aprendentes-ensinantes pelas narrativas da história de 

vida. 

Nesse compartilhar a formação e experiência, acredito que traçam uma tessitura 

das ações e de discursos, e assim me convenço da importância das referências construídas da 

ou na formação, pois por onde transita a formação, ali também, transita a experiência como 

resultado desse percurso vida-formação (DOURADO, 2009). 

No diálogo com Josso (2006) sobre as histórias de vida, busco as referências dos 

saberes da experiência, que essas histórias podem revelar na implicação pessoal e 

compromisso social, através de laços referenciais, que apontam caminhos para humanidade 

partilhada para além da projeção individual, mas para um projeto de vida-formação.  A 

construção da narrativa envolve vários níveis e pressupõe um movimento de olhar ângulos da 

formação a começar pela minha história, através de referências e recursos que trazem as 

recordações da minha interioridade, que marcaram e marcam a formação numa coerência 

narrativa.  

Nesse movimento, percebo que meu trabalho de pesquisa se iniciara no mesmo 

instante que cheguei à escola do Povoado da Meia Hora em Irecê. Começava pela minha 
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escolha para trabalhar naquele espaço. Fiz o concurso público para o locus da escola do 

campo. Já conhecia a professora Jussara pela referência de militância na educação do campo, 

mas o que me levou para aquele povoado foi o nome da escola; Anita é o nome da minha 

mãe. 

Anita é a minha referência de família, de pessoa, de mulher, valores autênticos 

que construíram, e que ainda constrói quem sou. O nome Anita me tocou e disse para mim 

mesma: - É nessa escola que quero trabalhar. Eu fiz uma escolha, a Secretaria de Educação 

não escolheu por mim, mas me deu possibilidades dessa escolha.  A escolha do espaço da 

pesquisa constituí para mim critérios dos quais Huberman (1999) reflete como um ciclo da 

vida profissional em que considera a história, a temporalidade e a trajetória profissional no 

contexto escolar. 

Já havia entre mim e o contexto uma interação formativa implicada, aproximações 

importantes para estar ali, e iniciar a minha caminhada de pesquisa. Assim, no dia 17 de 

Setembro de 2014, iniciei meu diálogo propondo minha organização do campo de pesquisa 

com a professora Jussara. Nesse encontro, colhi assinatura da professora Jussara para o termo 

de autorização dos Termos de Consentimento Livre Esclarecimento-TCLE no DEDC, 

Departamento de Educação, Campus I, UNEB, e da minha orientadora (Apêndice A), bem 

como autorização do sujeito da pesquisa e o uso do nome no corpo da dissertação (Apêndice 

B) e outra autorização para o uso de sua imagem e do seu trabalho no corpo do texto e na 

exposição da apresentação da dissertação (Apêndice C). Com o diretor da escola, a 

autorização da instituição (Apêndice D) na assinatura do termo, conforme orienta o Comitê de 

Ética e Pesquisa – CEP.  

Com o diretor, dialoguei sobre o cenário da pesquisa levantando informações das 

referências históricas do contexto, no documento de PPP-Projeto Político Pedagógico, sobre o 

histórico da escola Anita. A escola é única no Povoado; ela traz as marcas dessa comunidade 

e suas raízes histórias, importante para fortalecer a identidade da comunidade e das pessoas, 

que ao longo do tempo/espaço passaram por ali. 

Trata-se de uma unidade escolar vinculada ao município de Irecê, que se localiza 

na zona rural, há 03 km da sede do município, no povoado de Meia-Hora, uma comunidade 

rural, que existe desde a década de 70. Antes da municipalização, a escola se chamava Ângelo 

Marques França e pertencia ao Estado. Após municipalizar, recebeu o nome de uma moradora 
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ilustre, referência na comunidade, professora Anita Marques Dourado, que foi professora 

nessa escola, essa razão pela qual se justifica a homenagem e troca do nome da escola. 

A escola possui sede própria e tem 78 alunos nas etapas iniciais da Educação 

Básica, desde a creche, Educação Infantil, primeiro e segundo ciclo e a EJA, primeiro 

segmento escolar, escolaridade correspondente ao Fundamental I. 

Após esse levantamento de informação, planejei uma conversa para a reunião de 

coordenação pedagógica da escola para apresentar o meu projeto de pesquisa, e informar do 

convite à professora Jussara para ser sujeito da minha pesquisa. Coloquei nessa reunião todo 

processo de estudo e implicação com a minha formação, pois também trabalho nesse espaço. 

Assim, oficializei no dia 23 de Setembro de 2014 minha relação de pesquisadora e 

sujeito da pesquisa, que sou e da professora Jussara, que a partir de então firma o contrato 

biográfico no compartilhar experiências formativas pelas narrativas no encontro da vida 

profissional, na qual combinamos no trabalho de planejamento com coordenação, momentos 

de estudo, reflexão, compartilhamento e socialização de memórias, assim como diálogos com 

a prática na sala de aula da EJA. 

Esse contrato biográfico perpassa pela vida existencial, pois me permitiu 

aproximações com os rituais da professora Jussara, marcando a consolidação e compromisso 

que assumimos uma com a outra nessa caminhada de intenções autoformadoras, estabelecidas 

e constituídas pela profissionalidade (DELORY-MOMBERGER, 2006).  

Nesse sentido, consolidaram-se regras para desenvolver a investigação na escolha 

dos dispositivos, implicados na observação sistemática no cotidiano, uma vez que tenho uma 

relação com o locus, a minha profissionalidade em ação como coordenadora pedagógica da 

escola Anita. Escolhemos juntas as opções para levantamento das informações. Apresentei 

meu interesse elas entrevistas narrativas, nos encontros pedagógicos de coordenação, espaço 

de reflexão-formação e reflexibilidade para nós, sujeitos da pesquisa.  

Para Josso (2010), a reflexividade autobiográfica sobre as vivências implica 

aprender sobre os pressupostos cognitivos das interpretações que fazemos, ao contar ou 

descrever nossa história, de como essa experiência nos afetou e nos afeta, isso num processo 

de reflexão do vivido em uma experiência formadora. 

Para construir a reflexibilidade autobiográfica, através das narrativas formativas 

da professora Jussara, busquei na abordagem da pesquisa biográfica, o terreno de dispositivos 
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específicos e apropriados para apreender sobre o objeto para compreender e interpretar as 

narrativas de investigação-formação. 

 

1.3 OS DISPOSITIVOS DE PRODUÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

 

Temos a nosso favor o espaço-tempo do cotidiano escolar para nossos encontros 

de planejamento na coordenação e, assim, podíamos desenvolver a entrevista narrativa com 

temáticas que referenciam sua experiência e saberes da experiência. Pelas observações 

sistemáticas construídas nesse cotidiano, pedi autorização para fotografar momentos 

significativos das ações de sua prática pedagógica na sala da EJA e tomar os referenciais da 

sua experiência de trabalho profissional, através de narrativas imagéticas, as quais configuram 

como atos dessas referências, aquilo que já foi visto ou vivido (MACEDO, 2015). 

Nesse mesmo acordo, em nosso diálogo, perguntei o que ela teria para me 

oferecer como artefato de sua vida, que eu pudesse tomar como ponto de partida do nosso 

contrato de investigação. Foi quando me ofereceu para eu ler, seu memorial formativo, 

construído na graduação em Pedagogia, pela Universidade Federal da Bahia- UFBA, no 

Projeto de formação inicial, UFBA-Irecê. 

Recebi seu memorial e logo iniciei uma leitura atenta sobre quais processos 

formais a professora Jussara vivenciou no decurso de sua vida e como esses processos 

formativos constituíram o ser professora da EJA. Esse decurso representa o passado, que tem 

muito a falar e a nos revelar, pela existência das experiências ali recordadas e contadas, nas 

narrativas formativas. 

Assim, construí a minha démarche, organizando as informações, que permitem 

interpretar para compreender a experiência e os saberes da experiência, da professora Jussara, 

através das narrativas formativas. Todo recolhimento de informações foi negociado nos 

diálogos formativos do nosso cotidiano, para, assim construirmos o corpus da pesquisa 

compreendido em três dispositivos: análise documental da linha do tempo formativo da 

professora Jussara, entrevista narrativa e narrativa imagética. 

Nesse sentido, tenho a minha disposição o memorial acadêmico, a escrita 

reflexiva da professora Jussara sobre sua trajetória formativa profissional, chamado por 

Passeggi (2006) de memorial acadêmico, por se tratar de uma narrativa escrita durante o 
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processo de formação inicial, sob acompanhamento de um mediador, chamado assim, de 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

Escolhi partir para investigação, primeiro por esse caminho da narrativa, o 

memorial pela análise documental a linha do tempo formativo como fonte de informação, 

tendo como origem seu Memorial formativo como fonte de informação. Por meio desse 

dispositivo, trago como objetivo descrever os rituais, trajetórias e memórias, que constituem a 

experiência existencial da professora, através das narrativas formativas do seu memorial, 

tomando como referência sua história de vida familiar, a vida escolar e os processos de 

formação vividos para exercer a profissão de professora. 

O levantamento descritivo dessas passagens de sua vida, contadas no memorial 

formativo da graduação, traz ricas histórias, que constituem a professora Jussara. São registros 

da formação, configurados e entrelaçados no tecido da sua existência. Esse dispositivo abre o 

caminho para conhecer, interpretar e compreender seu percurso formativo e, assim, poder 

sistematizar as informações fundantes na constituição de referência da identidade da 

professora reabilitando, portanto, o sujeito como ator (JOSSO, 2010). 

O processo de formação da professora, sujeito da pesquisa, está aliado à dinâmica 

da constituição identitária no trajeto histórico e social, da qual implica sua história de vida, 

que traz às evidências no conteúdo de sua história, das referências que constituem os saberes 

das experiências da sua prática, uma constituição de si, subjetiva referenciada socialmente.  

Essa constituição surge nas narrativas, através das recordações rememoradas e 

registradas pela reflexão da experiência vivida na escrita do memorial, que perpassa pela 

dimensão individual, tecida pela vida familiar, pela escola, nas questões de gênero, nas 

questões étnico-raciais, nas relações sociais estabelecidas na comunidade e no ser professora. 

Compreender esse tempo/espaço demarcado e narrado pela professora Jussara 

implica num esforço meu de investigação, que exige um rigor de profundo mergulho pelas 

leituras de referência da concepção biográfica, dialogada com as narrativas de formação, o 

que pressupõe estar atenta ao ser da formação e suas referências constitutivas para o formar e 

o formar-se.           

Essas referências representadas no memorial são descritas pelos vieses do 

tempo/espaços formativos, vivenciados e experienciados, que alimentam as subjetividades; 

são, portanto, ricas em sentidos e significados sociais, por ser mediada pela história, cultura e 

suas singularidades de referência.  
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Nesse percurso da linearidade espaço/temporal do processo formativo, que se dá 

na sua forma disciplinadora dos percursos de escolarização, criaram marcas pessoais e sociais 

na trajetória de vida do sujeito com implicações do processo de escolarização, que são 

evidenciadas pelos fios formativos, constituídos pela professora, quando estabelece relação 

com a família, a escola, a escolha da profissão e a formação continuada.  

A narração contida no memorial formativo da professora me aproximou das 

referências que constituem a sua prática, ao fornecer conteúdo formativo, que compõe 

informações originais dos rituais, das experiências e dos saberes da professora, provocando 

uma atitude de auto-reflexão, que produz a autoformação. Tal atitude tece a reflexibilidade, a 

qual me implica. Corroborando com essa perspectiva, Passeggi (2006) enfatiza que, o 

memorial é um dispositivo para compreensão dos processos formativos, que envolve o antes e 

o durante a graduação refletindo na ação de um contínuo da formação permanente. 

Para estruturar a interpretação, no sentido de construir a compreensão sobre os 

saberes da experiência da professora Jussara, organizamos e firmamos em diálogos 

formativos pela escuta sensível da voz da professora, durante o trabalho da coordenação na 

escola, que acontece todas as sextas-feiras pela manhã, o firmar da continuidade do processo 

de investigação, através da entrevista narrativa como dispositivo formativo da pesquisa 

biográfica (Apêndice F). 

Esta entrevista-narrativa tem seus fios tecidos no diálogo do cotidiano dos 

encontros pedagógicos com a professora Jussara, do qual me inspirou para um roteiro com as 

evidências impregnadas na voz da professora e na ação-reflexão sobre o ser professor (a), 

sobre a educação, a formação e o processo de ensinar e aprender, implicadas no ser professora 

da EJA. A entrevista foi construída no encontro do coletivo de professores para o 

planejamento na escola e dentro desse espaço-tempo construímos a entrevista-narrativa pela 

heurística formativa implicada num roteiro dialogado (transcrição no Apêndice G). 

A partir da inspiração do discurso da professora e da discussão do meu objeto de 

investigação, trago o dispositivo, entrevista narrativa nesta investigação com a intenção de 

analisar as significações do ser professor como elementos constitutivos ao processo de 

formação continuada.  

Este traçado de fios nos implica nas narrativas, pois, para Momberger (2008), o 

jogo relacional entre mim e a professora, naquilo que afirma ser o espaço heurístico, um 

movimento em espiral, o entrevistar-se como um duplo espaço heurístico da pesquisa 

biográfica, pois esse espaço é composto por duas pessoas que ocupam posições diferentes, o 
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entrevistado e o entrevistado. Porém, o que mantém esse diálogo são as atitudes, a forma de 

interagir, a relação construída entre o eu e/ou o outro, para desenvolver a investigação.  

Há uma implicação ética em todo processo da entrevista narrativa, que nos fala 

acerca do ser professor, de como nos constituímos pelas trocas de experiência. Essas 

narrativas orais nos toca e nos aproxima das experiências que o outro viveu, pois na mesma 

via da história recorda perpassam nossos percursos e, assim, evidencia nossas referências e 

nossas escolhas de vida e profissão. 

A entrevista narrativa é entendida como espaço heurístico para os envolvidos, 

porque empreende o espaço do entrevistado na posição de entrevistador de si mesmo, com o 

espaço do entrevistado, para compreender os elementos da formação do ser professor, através 

do trabalho do entrevistado sobre si (DELORY-MOMBERGER, 2008). 

A principal finalidade da entrevista narrativa na pesquisa biográfica é de 

apreender a singularidade de uma fala e da experiência. Sendo assim, a finalidade de 

evidenciar o ser professor (a) da EJA, a partir das experiências da professora Jussara, também 

emerge o conteúdo de referência da sua individualidade, que dá suporte a sua prática, 

apontando possíveis elementos para a formação continuada.  

A pesquisa com entrevista narrativa inscreve-se num entendimento de que, a 

formação é um processo perspectivado na experiência de si, constitutivos dos elementos da 

pessoa, seus sentidos e vivências, sua trajetória pessoal, bem como pelas suas incursões, 

mediadas pelas práticas sociais (SOUZA, 2006ª). 

 Delory-Momberger (2008, p. 526) aborda que “o devir biográfico é sempre um 

produto de interação na ação dos indivíduos, pelo qual é possível escolher a referência do 

caminho, dos quais se constituíram as estruturas sincrônicas e diacrônicas”, que modelam o 

ser e seus percursos. 

Pelo caminho da entrevista narrativa, um dispositivo argumentativo, é possível 

compreender a configuração individual, singular dos fatos e dos saberes, de suas significações 

e de suas interpretações, que constituem em cada um a sua existência e, assim, se extrai a 

referência social de experiência constituída no ser e pelo ser. 

Para fluir as narrativas da entrevista pelo diálogo com a professora Jussara, fez-se 

necessário construir um roteiro como pré-requisito para desenvolver o trabalho com o 

dispositivo. Este está encharcado de significados e intencionalidades, tanto da formação, 

quanto da investigação, que se imbricam o nosso fazer e a nossa relação como pressuposta da 

pesquisa biográfica, pois a pesquisa biográfica traz a impossibilidade de separar a 

investigação da formação (PINEAU, 1985). 
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As disposições e os sentidos levantados na entrevista narrativa permitem 

referenciar a formação e suas marcas construídas pela experiência, pois é geradora dos 

saberes dessa experiência. Assim, na entrevista narrativa, o diálogo e a escuta estão 

entrelaçados às narrativas de vida, evocadas pela voz do sujeito entrevistado e do 

entrevistador, marcadas pelas emoções e sensações, que o rememorar traz as narrativas de si. 

Assim também, das recordações que emergem dos saberes constituídos pelos percursos de 

vida e da existência, do qual se destaca o papel da subjetividade pela experiência vivida. 

O exercício do diálogo e da escuta é central na entrevista narrativa, Delory-

Momberger (2008) e Souza (2006ª, p. 40). Nesse sentido, a entrevista narrativa tem como 

papel de destaque a subjetividade. Ela que constitui as individualidades, bem como todo 

processo de individualização através do diálogo e da escuta da “interioridade pessoal e da 

exterioridade social”. 

Com a entrevista em mãos, tomei uma semana para fazer a transcrição das 

narrações num exercício de escuta atenta ao diálogo da narrativa, pois a narração substitui as 

perguntas e respostas e o que define a especificidade desse dispositivo de informação 

(BAUER; GASKEL, 2013). E, assim, consegui estabelecer uma relação de profundidade do 

meu papel heurístico, porque persegui um roteiro dialogal de entrevistadora /narradora de si, e 

da professora entrevistada e autora da narrativa, da investigação-formação. 

A riqueza das histórias de vida nas narrativas formativas do trajeto da professora 

Jussara insere-se num espaço de muitos sentidos e significados para a formação continuada de 

professores da EJA. Mesmo com o memorial e com a entrevista narrativa, ainda assim senti 

que deveria evidenciar a prática da professora Jussara na sala da EJA, através de narrativas 

imagéticas e, assim, desloquei o meu olhar para interpretar fotos de atividades da prática 

pedagógica, que também vivenciei. São momentos ricos a ser compreendido, pois são 

impregnados de sentidos de uma prática referenciada para a EJA. 

Escolhi do arquivo fotográfico, pessoal e da escola, 05 sequências de fotos, que 

narram as atividades pedagógicas da professora Jussara, desenvolvidas com a EJA, que 

revelam a prática da professora Jussara, tomando-as como dispositivo para produção de 

informações na interpretação das Narrativas Imagéticas, que têm nesta investigação o 

propósito de refletir sobre os saberes experienciais e suas possíveis ressonâncias na prática da 

docente.  



59 
 

As imagens neste dispositivo tomam a prática pedagógica da professora Jussara 

com a turma da EJA, na produção de informações, e se referem ao ano de 2015, no qual 

acompanhei pelo planejamento e registros de bordo. Para mim, meus registros de bordo 

representam um instrumento, que alimenta minha memória e me fez caminhar pela minha 

opção metodológica, marcando a minha presença nesse espaço-tempo em que se deu o 

processo do desenvolvimento da investigação-formação. Esse recurso me possibilita 

compreender que o processo é dialogal e tem no seu bojo a relação heurística com o objeto de 

pesquisa. 

A minha experiência com os registros de bordo tem o mesmo sentido que Porlán e 

Martín (1997, p. 19) expõem sobre o diário de bordo, "um guia de reflexão sobre a prática, 

favorecendo a tomada de consciência sobre seu processo de evolução e sobre seus modelos de 

referência". Ao trazer meus registros, mobilizo todo suporte das anotações e estudos, tem seu 

sentido para complementar as informações trazidas, em particular neste dispositivo, narrativas 

imagéticas, porque me permite destacar as incidências, as interpretações e os valores do 

objeto investigado, trazendo a possibilidade da reflexão, pois estou na cena da narrativa e nos 

bastidores do texto imagético como testemunha e mediadora de cada ato narrado. 

Com meus registros de bordo, foi possível retomar as recordações vividas 

cotidianamente e narradas pelas fotografias, o que me permitiu organizar o pensamento e 

fazer as reflexões das leituras interpretativas, nesta etapa da investigação. Cada registro traz 

minhas inferências nos detalhes marcados por perguntas e reticências, inerentes ao processo 

da reflexibilidade, que reside na pesquisa narrativa.  

As histórias de vida adotam a fotografia como dispositivo, fonte para narrativa de 

si, pelas memórias que emergem do tempo passado, capturadas e eternizadas pela imagem 

(GENOVESI, 2002).  As imagens das narrativas nos permitem olhar para a história alheia e a 

nossa própria história traçando um tecido, cujo potencial é de cunho investigativo-formativo.  

Selecionei fotos que compreendem uma sequência pedagógica do trabalho 

desenvolvido não só da sala de aula, mas de outros espaços de aprendizagem da EJA. A 

imagem produz sentidos e apresenta uma estética do fazer “ritualístico”, essencial para que 

compreendamos sua mensagem, seus códigos em processos de cenas, que traduzem eventos 

(FLUSSER, 1985). 

A imagem tem um poder mágico de nos colocar no passado vivido, e produz no 

presente as mesmas sensações do tempo corrido. Sendo assim, é um poderoso dispositivo nas 
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narrativas de si para o registro das experiências do nosso cotidiano, das nossas vidas, 

eternizando o nosso olhar no registro pela captura da imagem, que muito nos conta da prática 

social no tempo do corpus imagético, reforça Benjamin (1969). 

As fotografias selecionadas da prática da professora nos contam, em linguagem 

imagética, o contexto vivido das ações pedagógicas capturadas de 2015. As memórias 

daqueles momentos, quando visibilizadas pelas fotografias, passam a se transformar, quando 

ativadas pela memória, e nos levam ao passado no tempo de hoje possibilitando a reflexão do 

instante capturado. 

A irrepetibilidade de cada instante da fotografia selecionadas guarda um flagrante 

eterno da imagem, dos lugares, das pessoas e do tempo, que nos desperta novos sentimentos 

atravessando nossas lembranças com os detalhes conscientes e inconscientes, razão que nos 

leva a destacar e retomar esses momentos para a reflexão, pois o simples admirar não 

consegue desvendar os significados das experiências expressas nas imagens. 

As imagens do cotidiano da EJA que selecionei me trazem lembranças e 

sensações das ações vividas pela turma com a prática pedagógica da professora. Elas 

produzem sentido formativo para mim, pois eu estava ali como observadora e participante 

dessas ações, isso me provocou aberturas para a reflexibilidade na prática do cotidiano com a 

EJA, pela consciência da experiência, tecidas em marcas dos momentos fugazes da minha 

participação em sua ocorrência. 

Assim, busquei em meu arquivo particular e da escola as fotografias, que 

considerei significativas para a investigação, e senti muita dificuldade para escolhê-las, dada a 

riqueza e variedade das atividades práticas desenvolvidas pela professora. Dentro dessas 

possibilidades, selecionei aquelas que estavam atreladas aos meus registros de bordo, 

reflexionados pelo olhar de quem esteve presente e em cena, no contexto das fotografias, pois 

essas produzem a experiência individual, coletiva, e do vivido na minha investigação. 

Cada foto corresponde aos atos de recordações vividas das narrativas de si, nas 

práticas formativas e investigativas, o que me permite reconstituir e ressignificar a experiência 

vivida por mim no contexto da cena, o que me provoca a buscar a compreensão e os 

significados desta compreensão, os quais me atravessam em emoções, sentimentos, valores, 

desejos e perspectivas de evidenciar em diálogo; o silêncio da imagem e sua representação 

naquilo que se constitui em referências para a formação continuada de professores da EJA. 
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As fotos escolhidas revelam imagens das etapas sequenciais das atividades 

experienciadas nesta investigação para serem interpretadas, a partir de reflexões que dirigiram 

a minha escolha: o que esses textos imagéticos me contam? Como essas imagens representam 

objeto dessa investigação? Quais os saberes da experiência elas narram? O que elas revelam 

sobre a experiência da professora da EJA? Quais referências para formação estão 

representadas nessas fotos? 

 Pelas provocações que fiz a mim mesma nesse processo de escola busquei 

inspiração em Merleau-Ponty (1945); também admite Aranha (1995), que o conhecimento 

visual corresponde o desvelar da consciência pelo novo sentido ao vivido e experienciados. 

Para ela “ir às imagens formadas é uma interiorização, desvela novos atos, novas dimensões 

de um existir reflexivo” (p. 78).  

As fotografias são imagens do existir; embora não verbal, encontramos nelas  

signos: traços, tamanhos, cores, elementos que se misturam e se apoiam para formar a 

narrativa imagética, que nos impõe à observação, uma operação mental, muito específica, 

para a compreensão do não verbal (MACEDO, 2010). 

Diante disso, a operação mental específica para a interpretação das narrativas 

imagéticas nesta investigação se apoia nos registros da pesquisa dos quais produzi para sua 

contextualização, interpretação e compreensão dos atos em quietude indexalizadas de sentidos 

e significados da prática pedagógica.  

Neste sentido, compreendo, pela abordagem da investigação-formação, a 

dimensão formadora dos dispositivos, para a produção de informações nesta pesquisa, em que 

as narrativas de si produzem a construção da experiência do sujeito, que me atravessa por 

viver em mim, como ressignificações dos processos de vida-formação numa visão prospectiva 

heurística de um vir a ser, pelo desvelamento do que me tornei o que sou, e tenho sido 

(DELORY-MOMBERGER, 2012; 2008; 2006). 

 

1.4 OLHAR E INTERPRETAR AS NARRATIVAS 

 

A análise para produção das informações nessa pesquisa está respaldada e 

orientada pela abordagem (auto) biográfica, em que se entrelaçam os fios de investigação 

processual para os sujeitos envolvidos numa relação heurística, na qual se evidenciam as 
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experiências singulares para a constituição do indivíduo como uma trajetória de percursos 

tecidos e compostos pela singularidades e pluralidades do ser no mundo e com o mundo, 

processos de coletividade.  

Para Souza (2011), o mundo é o lugar onde a vida acontece, que nos marca e nos 

constitui em subjetividade, na forma de compreensão da própria vida como percurso 

formativo na existência de cada ser humano. Desta forma, tracei meu caminho de estudo nesta 

investigação com o fim de desenvolver material empírico para compor o corpus da pesquisa, 

pois a mesma contempla a dimensão qualitativa, e nos implica a buscar a subjetividade 

inerente às narrativas de si em busca da escuta sensível, dedicada e cuidadosa com os sentidos 

atribuídos, na organização do vivido e do experienciado (SOUZA, 2006b). 

Neste trajeto, cabe a mim, na condição de pesquisadora das narrativas de si, a 

compreensão de que a mesma se dá num processo híbrido. Ao narrar o outro, termino por 

narrar a mim mesma.  Trago comigo o desafio de interpretar a interpretação produzida pelo 

narrador, que nesta pesquisa é uma narradora, o que Josso (2007, p. 31) denomina de 

“paradigma do singular plural”, uma “invenção de si”. 

Assim, a interpretação para produção das informações das narrativas-formativas 

nega uma construção estanque, bem como de fragmentação da construção das narrativas de si, 

mas se configura numa caminhada, que evidencia a necessidade de organizar este percurso em 

processo, para que não se desvie da sua intencionalidade de pesquisa, que tem como propósito 

compreender as referências das práticas docentes da professora Jussara, que constituem 

elementos para a formação continuada de professores da EJA. 

Neste sentido, dedico-me pelo caminho da completude do processo de 

investigação sob a análise interpretativa-compreensiva para apreender sobre o objeto de 

investigação atenta as regularidades e irregularidades das experiências narradas pelo sujeito 

da pesquisa, nas suas narrativas-formativas (SOUZA, 2014; 2011; 2006b; 2004). 

Esse aporte tem o princípio da hermenêutica pela fenomenologia, quando 

apresenta a existência humana na constituição de sentidos, aos quais coloca o ser humano 

como sujeito criador, como ponto inicial dos processos do existir no interpretar-desvelar 

dentro de um contexto, que se configura de significados produzidos, e por isso interpretáveis 

(RICOUER, 1996). 

Por este processo, interpretar e compreender se constituem e se completam para 

desvelar os sentidos e significados subjacentes, pois o sentido do texto se referencia na 
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intenção do narrador, de suas narrativas de vida e da relevância que mostram estas histórias 

para quem as lê. Neste sentido, cabe a mim como pesquisadora uma postura ética diante das 

narrativas-formativas, uma conduta de valor irrepreensível, tomada pelo respeito e 

valorização das narrativas de si da professora da EJA. 

Nesta postura, compreendo a minha implicação ética e estética para o 

desvelamento da história de vida investigada, pois esta história me atravessa tecida nas 

narrativas-formativas entre mim e a professora Jussara pela relação construída em nossa 

existência, durante o processo deste estudo em compartilhamentos e colaborações formativas. 

Sendo assim, para caminhar pelo viés da análise interpretativa-compreensiva, é 

preciso por em evidência as relação entre o objeto e as práticas de formação na perspectiva 

colaborativa, bem como, o processo de investigação-formação e seus objetivos, tendo em 

vista “apreender irregularidades e regularidades, partindo sempre da singularidade das 

experiências e histórias contidas nas narrativas coletivas e individuais num processo de 

investigação-formação” (SOUZA, 2014, p. 42). 

É por esse olhar que a análise esteve organizada e vinculada no trajeto de 

investigação, que se inicia a partir da minha entrada no espaço/tempo, campo de pesquisa 

perspectivada em quatro tempos, constituídos por etapas do processo de investigação, 

interligadas pela interpretação para compreensão das narrativas-formativas. 

Conforme essa perspectiva, a organização das três primeiras etapas tem a 

inspiração subsidiada nos estudos da abordagem (auto) biográfica em Souza (2014; 2011; 

2006b; 2004), o qual referencia a análise comprometida nos dispositivos como produção de 

informações, mediante a necessidade de compreender o objeto de investigação, que representa 

a singularidade do meu trabalho. 

Consciente do compromisso que assumo na investigação-formação, concordo com 

Pineau (2000), quando coloca que uma análise comprometida com a compreensão do 

humano, requer considerar os sujeitos, sua história de vida e sua narrativa, que revelam 

sentidos que são atribuídos à pessoa, produtora de experiências, em processo permanente de 

formação. 

Nessa perspectiva de análise, passo a descrever informando o relato da proposta 

de produção das informações inspirada em Souza (2014; 2011; 2006b; 2004) pela leitura 

cruzada e analítica em três tempos, sendo que o quarto tempo foi criado por mim, inspirado 

em Pineau pela necessidade de ampliar o corpus para a produção de interpretação sobre os 
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percursos de formação permanente, na formalização da abrangência que o constitui (PINEAU, 

2004). 

Os três tempos tratados por Souza (2006b) trazem a ideia do modo de produção 

das informações para a interpretação, organizadas passo a passo, entrelaçados por etapas que 

tecem a ligação dos fios das narrativas-formativas do sujeito da pesquisa. Conforme “[...] a 

ideia metafórica de uma leitura em três tempos” (p.58). 

A metáfora traz uma maior exigência contextual, possivelmente pela sua 

singularidade e novidade em apresentar traços relevantes às dimensões do processo de leitura 

para nortear seu reconhecimento e identificação do qual Souza (2006b) define no cruzamento 

de leituras da narrativa considerar o tempo de lembrar, de narrar e refletir sobre o vivido, 

norteando todo processo de análise. 

Esses tempos de leituras são critérios na linguagem metafórica, que estão 

organizados em: Tempo I, com a pré-análise leitura cruzada; Tempo II, com leitura 

temática com as unidades de análise descritiva, e Tempo III, com a leitura 

interpretativa-compreensiva do corpus; Tempo IV, com a leitura referencial do corpus 

para compreensão existencial da formação,  o que descreverei como proposta para avançar 

na investigação como processo progressivo de reflexão-compreensão. 

Esses tempos de leituras cruzadas são tomados numa perspectiva metodológica, 

que se mantêm entre si pela relação da dialogicidade e reciprocidade, num processo em que 

não há espaço para fragmentação das histórias de vida e sua interpretação, visto que há um 

incessante retorno às fontes de informações nos dispositivos assumidos pela abordagem 

biográfica (SOUZA, 2006ª). 
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Figura 1- Processo de organização da análise compreensiva-interpretativa das narrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inspirada na  produção de Melo (2015) em  Souza (2004) e Pineau (2000). 

Tempo I - demarcado pela pré-análise e pela leitura cruzada, exigiu de mim o 

desdobramento da leitura inicial dos dados referenciais das narrativas da professora da EJA 

em todo seu processo formativo para identificar o perfil bio-cognitivo da dimensão 

genealógica da história de vida da professora Jussara. Aqui me desafiou organizar a leitura 

cruzada do processo de formação a partir da existência, uma articulação com o conjunto de 

informações das narrativas em sucessivas leituras. 

Assim, dentro desta etapa de orientação, produzi toda caracterização do sujeito da 

pesquisa a partir do seu memorial formativo para a análise documental da linha do tempo 

formativo, desde o nosso primeiro encontro, do qual firmamos os acordos para realização da 

pesquisa. Como a pesquisa envolve a pesquisadora e a professora da EJA, tivemos a 

autorização da mesma para usar o seu nome, conforme solicitado pelo TCLE, bem como 

narrar e interpretar a sua interpretação das narrativas de si. 

Nessa etapa, dei início ao procedimento da leitura do memorial formativo e fui me 

envolvendo com a história de vida, narrativa-formativa da professora no traçado de perfil 

biográfico, que implica em mapear dados identificadores do sujeito, individualmente em sua 

dimensão coletiva, explicitando questões culturais, socioeconômicas, biográficas (gênero, 

idade, relações familiares, etc.).  
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Esta fase de leitura me provocou aproximações com o ser no mundo e do mundo, 

da professora, tecido pela origem familiar, a vida humilde, a infância, suas experiências da 

vida escolar; os conflitos como mulher negra, a sua relação comprometida com a comunidade 

e com a escola do campo, seu ativismo social e político, latente na sua história implicada na 

sua profissionalidade. 

Neste processo de sucessivas leituras, fui persseguindo pelas linhas do texto do 

memorial formativo da professora, a constituição da sua existência, sinalizando com lápis de 

cores diferentes, as passagens que marcam as etapas da vida, narradas pela lógica de 

organização textual na cronologia espaço/tempo da autora da memória. Assim, fui criando 

minha própria organização que me permitiu realizar a leitura cruzada, sinalizada por cores 

para destacar as temáticas, que envolvem a vida- formação do sujeito, autor da história. 

Para a dimensão familiar, a cor azul, a vida em comunidade a cor amarela, os 

processos de escolarização na cor rosa, a vida profissional, a cor verde, a formação continuada 

na cor laranja. Desta forma, mapeei o texto para traçar o perfil da formação da professora 

sinalizando as experiências de vida, que constituem a pessoa da professora da EJA, bem como 

seus saberes experienciais da vida-formação.  

Pela mesma orientação, tratei com o dispositivo, entrevista narrativa, na qual 

realizei a transcrição do diálogo que desenvolvemos sobre os temas: educação, formação, 

saberes da experiência, a Educação de Jovens e Adultos, ser sujeito no mundo e do mundo, 

ser professora. Este processo durou dois dias para ouvir atentamente e escrever a transição do 

áudio. 

Encontrei em mim, na condição de aprendente deste processo de investigação-

formação, aspectos relacionais da história narrada, tanto no memorial formativo, na entrevista 

narrativa, quanto nas narrativas imagéticas. O imbricamento com a minha própria trajetória de 

formação, a relação heurística, a qual se faz necessária para compreender pela leitura e escuta 

sensível.  

Nesta etapa da pré-análise, as narrativas imagéticas foram selecionadas por mim 

pelo implicamento da minha participação em cena o testemunho da sequência de fotos, que 

narram atividades pedagógicas, e referenciam a prática da professora na EJA. São 05 

sequências de fotos, das quais foi solicitada autorização para o uso da imagem.  

Dentro destes critérios de leituras cruzadas, percebo que as narrativas-formativas 

de uma maneira intensa, realiza um diálogo de reflexão envolvido no lembrar, no narrar, no 
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refletir criticamente e no referenciar as experiências do vivido, pois esse processo de tempo de 

pré-análise, me permitiu a interação com o sujeito da investigação ao me tocar com sua 

história de vida no acontecer deste processo, orientando os rumos do continuar e do tecer a 

minha produção pela leitura cruzada. 

Souza (2006b, p. 79), aponta o processo de leitura cruzada como aquela que 

“consiste em articulação das caracterizações dos sujeitos da pesquisa, ao conjunto das 

narrativas para sucessivas leituras”. Diante deste conceito, sinalizo a leitura cruzada como 

uma etapa essencial do exercício metodológico, desta abordagem de investigação-formação, 

inerente aos critérios de análise, que exige do pesquisador, um olhar dirigido à compreensão 

do objeto de estudo e sua perspectiva de produzir das informações tomando como referência, 

o sujeito da história e seu processo de autoria das narrativas de si. 

Tempo II - Esta etapa se configura na construção das unidades de análise 

temática, cujo propósito é a análise interpretativa-compreensiva, após as leituras cruzadas 

(Tempo I). 

Meu objetivo neste momento foi compreender em Souza (2006ª) a orientação para 

encaminhar a articulação das leituras cruzadas para identificar as unidades temáticas,  focada 

em evidenciar, regularidades, irregularidades, subjetividade particularidades numa leitura 

atenta e dinâmica das sinalizações feitas no tempo I, marcada pelas cores para perpassar as 

narrativas com idas e vidas, atenta as evidências do particular e do geral, a singularidade e a 

pluralidade reveladas no texto, chamadas de exercício de [...] “ revelação da unidades 

temáticas”  (SOUZA, 2006ª, p. 80). 

Nesta dinâmica da leitura da seleção das unidades de análises temáticas, eu me 

debrucei a ler todos os dispositivos de produção de informação e fiz a seleção em excertos 

para estabelecer o diálogo articulado com a totalidade dos textos narrativos. Num movimento 

que circuncidava, do particular para o geral e do geral para o particular. Neste processo fui 

identificando e sistematizando as significações e assim agrupei conforme o sentido para 

elucidação da unidade de análise temática constituída e revelada na escuta e no silenciar, no 

dizível do indizível no testemunho da imagem, a subjetividade com diferenças e 

regularidades, marcadas nos fios da experiência de cada narrativa revelada. 

Esse processo não se define pelo caminho da verificação, ele tem por função 

recolher testemunho, descrever e elucidar acontecimentos experienciados e vividos, 

contemplando todos os dispositivos de produção de informação no percurso da pesquisa. 
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Dentro dessa perspectiva, segui a seguinte trilha de análise a partir das leituras de todos os 

textos narrativos: memorial formativo, entrevista narrativa, narrativas imagéticas, organizando 

as informações produzidas pelas narrativas de si. 

Assim, produzi as análises temáticas para aprofundar no universo das narrativas, e 

emergir trazendo as revelações nas unidades de análise construídas pelas leituras cruzadas dos 

dispositivos de produção das informações a partir dos excertos que marcam regularidade e 

irregularidades das narrativas-formativas, conforme apresento no quadro:  

 

Quadro 2 – Organização sistematizada das Unidades Temáticas para fins de análise 

SUJEITO 

DA 

PESQUISA 

EXCERTOS DAS NARRATIVAS 

DE LEITURAS CRUZADAS 

SIGNIFICA-

ÇÕES 

UNIDADES 

DE 

ANÁLISE 

TEMÁTICA 

FONTE:  

N.E  

N.O 

Professora 

Jussara 

...meu pai quanto minha mãe só 

estudaram até a 2ª série do ensino 

fundamental, o suficiente para 

assinarem o nome e fazer os cálculos do 

cotidiano, por isso, mesmo nunca 

mediram esforços para nos colocar na 

escola, apesar das dificuldades que 

tinham... 

Tecido familiar 

produção de 

experiência 

formadora 

 A referência 

da família no 

processo de 

formação 

Narrativa 

escrita 

Lembro-me do meu primeiro dia de 

aula. Recebi uma cartilha que na capa 

havia a escrita A, B, C, por isso 

chamávamos de cartilha ou ABC, era 

um livreto que continha as 23 letras do 

alfabeto com ilustração mais ou menos 

assim: A de AVIÃO, B de BOLA, C de 

CASA etc. Cada página e letras 

deveriam ser lida e relidas a cada dia. 

Mas eu estava adorando, afinal eu 

estava na escola e já sonhava em ser um 

dia, a professora Jussara! 

A referência da 

“matriz 

potencializadora” 

da formação 

Referências 

do processo 

de 

escolarização 

e formação 

Narrativa 

escrita 

Nessa perspectiva, os valores culturais e 

sociais estão arraigados aos valores 

éticos e morais, porque fazem parte de 

uma bagagem identitária são heranças 

antropológicas, afetivas, heranças 

históricas que fazem parte de nossa 

forma de ser e de agir. 

Referenciais das 

identidades na 

constituição da 

formação 

Rituais e 

marcas da 

vida e 

formação 

Narrativa 

oral 
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Como sujeito do mundo, sou também 

sujeito histórico e isso requer a 

consciência da necessidade de não 

passar pela história de forma neutra. Ser 

sujeito histórico, sujeito do mundo, 

exige de nós uma postura constante de 

intervenção na realidade presente. 

Referências da 

experiência como 

conhecimento da 

vida 

Experiência e 

saberes da 

experiência 

Narrativa 

oral 

Fonte: da pesquisa da autora (2016) inspiração em Melo (2015).      

 

Com base nessa organização das análises, posso informar que esses temas foram 

agrupados com o objetivo de evidenciar os elementos que dão sentido as narrativas-

formativas da professora Jussara. De acordo com Souza (2006ª), a subjetividade é uma 

característica marcante das narrativas e exige de nós pesquisadores e intérpretes, uma leitura 

atenta para os significados e sentidos evidenciados no texto da trajetória de formação por suas 

regularidades e particularidades, uma vez que, este traz os traços e marcas do universo 

particular, da experiência de escrita de cada pessoa. 

Portanto, compreendi que a leitura analítica e a interpretação das informações têm 

como objetivo recompor e reconstituir de forma coerente toda a narrativa de si, pois na 

narrativa está à subjetividade da pessoa, expressa no dizível do indizível, regularidades e 

irregularidades que contém as fontes, para assim considerar sua pertinência, homogeneidade, 

heterogeneidade deste conjunto de fontes (SOUZA, 2006ª). Entendi que os excertos 

organizados por mim, parte das revelações das análises temáticas, e isso me remeteu a 

complexidade e a totalidade da narrativa-formativa da professora Jussara, pela pertinência e 

ocorrência das particularidades e irregularidades de cada fase da história de vida e formação. 

Conforme Souza (2006ª, p. 128), “a análise temática considera a escrita e seu grau 

de revelação”. A escrita das narrativas-formativas da professora Jussara me permitiu revelar 

seu processo formativo a partir de sua existência pelos episódios constituídos pelas 

experiências reveladas dizíveis, do indizível. 

Para realizar a interpretação das unidades de análise busquei apoio teórico, no 

diálogo entre mim, a professora Jussara, subsidiada pelos autores que discutem o campo da 

formação de professores na perspectiva das narrativas (auto) biográficas para compreender a 

formação continuada, a experienciais e os saberes da experiência para a constituição da 

docência, a partir das narrativas de si, e assim apresentar uma referência  a partir do percurso 
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de vida, rituais e intinerâncias da professora da EJA para a formação continuada de 

professores. 

Sem perder de vista que a análise interpretativa-compreensiva é processual, e nos 

exige uma retomada constante as narrativas-formativas, num movimento dialético de idas e 

vindas com sucessivas leituras ao texto narrativo para avançar na outra etapa da análise e 

compreensão das narrativas, o que implicou muita concentração do meu trabalho de 

interpretação, qual apresentarei no capítulo das análises. 

Tempo III- nessa etapa parti da compreensão em Souza (2014, p. 15) que o 

critério de análise nesse tempo, “nasce articulado aos processos de leitura cruzada, leitura 

analítica e leitura compreensivainterpretativa”. 

Nesse sentido, esse processo exigiu de mim um retorno sucessivo de releituras 

individuais, e em conjunto das narrativas para reorganizar as fontes utilizadas e avançar na 

interpretação-compreensão. Com esta proposta de análise, tomo Souza (2014) e Pineau (2000) 

como base para apreender como as experiências são construídas ao longo da vida da 

professora nas trajetórias e percursos de sua vida.   

Aqui eu prossegui com a análise das narrativas, dando ênfase aos percursos de 

formação vivenciados pela professora Jussara no percurso de sua vida, o que inclui revelar, 

temáticas importantes na constituição do ser professor. Destaquei das narrativas, os excertos 

dizíveis do indizível, da experiência de vida, singular constituída socialmente pelo percurso 

de vida e formação da pessoa. 

Dei a esta etapa, ênfase a formação da professora, a partir da sua existência para 

compreender sua trajetória com as marcas tecidas na vida social, implicada na subjetividade 

pela coletividade. Nestas narrativas-formativas há um tecido social de vozes que constituem 

sentidos e significados, que se configura no que o sujeito foi, é e ainda vai se tornar, 

compreendendo a formação como processo inacabado, permanente na existência. 

Desta forma procurei evidenciar os recortes, linhas e marcas da vida construída 

pela experiência social promotora dos saberes da experiência, que constitui a pessoa da 

professora e na sua profissionalidade. Chego até aqui, e tenho a compreensão de como o 

caminho que tomei nessa análise, atravessa a minha história de vida, por isso muito reflexiva 

e provocada. Na verdade, sou convocada nesta fase da pesquisa, ao exercício heurístico, 

inerente a minha condição de pesquisadora, a desenvolver o outro tempo (IV), para 
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compreender a partir desta narrativa-formativa, os elementos que se constituem em 

referências para a formação do professor (a) da EJA.   

Como a abordagem desta pesquisa é a (auto) biografia, narrativas-formativas, 

exige de mim, como já afirmei anteriormente, uma posição ética em função da evidência do 

seu conteúdo histórico, ainda que seja utilizado apenas excertos e fragmentos das narrativas 

de vida-formação, aqui colocados dentro das unidades de análises temáticas, tenho a 

consciência de que estou envolvida num projetos experiencial (FERRAROTI, 1980).  

O tempo III se constituiu na análise desde o início, pois ele está em processo nas 

sucessivas leituras e releituras do conjunto de narrativas, que nesta pesquisa foram 

organizados nos dispositivos: memorial formativo da professora Jussara, a entrevista 

narrativa, diálogo heurístico, e as narrativas imagéticas, cenas sequenciais das práticas 

pedagógicas da professora da EJA.  

Tempo IV- Leitura compreensiva- referencial do corpus  

Criei esse tempo (IV) de análise, leitura referencial do corpus para evidenciar 

conceitos subjacentes à prática da professora da EJA, como elementos para a formação 

continuada de professores da EJA.  

O conceito de corpus dentro da análise compreensiva-interpretativa e se configura 

como um material qualitativo, implicado na fenomenologia pela trajetória de vida tecidas na 

singularidade-pluralidade (RICOUER, 1996). Nesta fase, o conjunto das narrativas-formativas 

formam a fonte da leitura, que constitui a análise recolhidas no percurso da pesquisa 

investigação-formação, pelo processo experiencial a se revelar.  

Neste entendimento, a biografia é educativa. Josso (1979) nos permite 

compreender a experiência formadora, a partir dos sujeitos da experiência. Dominicé (1985, 

p. 214) nos orienta que, o texto biográfico do processo de formação nos coloca na pista, não 

nos dá a chave nas mãos, mas na diversidade dos traços, reúne formulações e ideias, das quais 

“vai nascer um saber sobre o processo de formação”. Este saber comunica as referências e 

princípios, elementos que o origina.  

Desta forma, o tempo de leitura IV tem como organização de análise, apresentar o 

processo da formação inerente à biografia educativa, sistematizar os saberes construídos nas 

experiências formativas reveladas nas narrativas, e a partir deles, evidenciar as referências de 

nascimento dos saberes, os elementos que o constitui. Neste movimento, buscar a 
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compreensão dos saberes da experiência, revelados na biografia educativa, com propósito de 

conceituar e compreender o corpus da pesquisa. 

Dessa forma, elaborei o tempo IV, dentro da perspectiva de Pineau (2000) de 

como nasce a formação, na sua abordagem bio-cognitiva, assim como se configura seu trajeto 

da autoformação para evidenciar que, o tecido das narrativas de si, não está isolado, mas 

ligados pelas interações simbólicas nos níveis do prefixo, auto através de sua pluralidade de 

sentidos, que dão significados as experiências vividas e aos saberes construídos.  

Sendo assim, auto, pode se referir ao eu e ao outro, numa perspectiva plural, 

aberta para os diferentes níveis de retração da realidade, que envolve aspectos, biológicos, 

psicológicos e sócio-antropológicos, referências da ciência da educação (MORIN, 1986).  

O tecido das narrativas revela a trajetória de formação pelos autos da formação. 

Uma constituição integrada e compreendida no processo de três polos: si (autoformação), os 

outros (heteroformação), as coisas (ecoformação).  Este processo pode estar representado 

nesta figura como um processo tripolar. 

 

Figura 2- O processo tripolar da autoformação 

 

                        

 HETERO-FORMAÇÃO-S1                                                S2- ECO-FORMAÇÃO                                                                      

               

 

Fonte: Produção da autora com base na abordagem bio-cognitiva da autoformação, Pineau (2000). 

Dentro deste esquema de organização na figura 2- S.3 é o polo da auto-formação, 

que está representado por três processos, pelos polos S.1 e S.2, que, por sua vez, simbolizam 

consciência e retroações da pessoa pelas influências físicas e sociais recebidas no contexto da 

existência.  

No processo de formação conduzido no polo S.1, a hétero-formação inclui a 

educação, as influências herdadas da família, do meio social e cultural, das ações da formação 

S-3 

AUTO-FORMAÇÃO 

Pessoa 

MEIO AMBIENTE 



73 
 

inicial e continuada. Já no polo S.2 eco-formação é composto das influências físicas e 

climáticas, bem como das interações físico-corporais que dão forma à pessoa.  

Para revelar os conceitos que referenciam a prática, através das narrativas-formativas 

da professora Jussara, criei o quadro das referências da autoformação e dele evidenciarei os 

elementos constitutivos da autoformação na história de vida da professora. Esses elementos 

ultrapassam e integram os processos de aquisição de saberes pelas experiências vividas a 

partir das interações da pessoa com o meio ambiente (PINEAU, 2000). 

Este tempo revelará as referências da formação da professora retirando das fontes a 

constituição dessas referências a partir da trajetória de formação, constituída pelas 

experiências, que ultrapassam o vivido, e são produtoras de saberes referenciais da prática 

pelo processo de autoformação, que pode ser analisado em micro conceitos: hetero e eco. 

 

Quadro 3- Sistemática do processo tripolar de formação das narrativas-formativas para fins de análise 

REFERÊNCIAS 

DO SUJEITO DA 

PESQUISA 

HETEROFORMAÇÃO 

S.1 

AUTOFORMAÇÃO 

S.3 

ECOFORMAÇÃO 

S.2 

 

FORMAÇÃO 

 

 Influências sociais, 

herdadas da família, do 

meio físico e cultural, das 

ações da formação inicial 

e continuada. 

 

Consciência original: os 

autos de si mesma. 

Simbolizam consciência e 

retroações da pessoa pelas 

influências físicas e sociais 

recebidas no contexto da 

existência. 

Influências físicas e 

climáticas. 

 Interações físico-

corporais que dão forma 

à pessoa.  

Representação 

simbólica do meio físico  

SABERES Saber profissional 

Saber experiencial  

Saber Hermenêutico  

Saber existencial 

 Saber heterogêneo 

 Saber experiencial 

REFERÊNCIAS Psicologia Antropologia Sociologia 

 Fonte: Pesquisa direta da autora (2016). 

Pelas práticas de auto formação sistematizadas no quadro 2, representadas nas 

narrativas de si da professora Jussara, farei o referencial de compreensão do corpus da 

pesquisa. 
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Após todos os encaminhamentos sinalizados pela análise interpretativa-

compreensiva, construí, no próximo capítulo, a análise dos dispositivos, organizados a partir 

dos tempos (I, II, III e IV). Pela inspiração da abordagem (auto) biográfica, de análise de 

pesquisa-formação, em Souza (2004) e Pineau (2000), apresento o tecido do corpus das 

narrativas-formativas e a compreensão dos elementos de processo  de formação ao longo da 

vida, referência das práticas docentes da professora Jussara, como ressonância para a 

formação continuada de professores da EJA. 
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2. FORMAÇÃO, EXPERIÊNCIA E SABERES DA EXPERIÊNCIA: SENTIDOS E 

TESSITURAS 

 

A experiência formadora não será mais proposta de modelo de 

experimentação científica... mas, como compreensão contextual e 

histórica...Um processo de apropriação pelo sujeito do seu próprio poder de 

formação. (FABRE, 1994, p. 231). 

Nesse capítulo, direciono o olhar para a formação, a experiência e os saberes da 

experiência como uma caminhada para si, por situar as histórias de vida como ponto de 

partida, da qual o cento da formação é o ser humano-autoformação. Dessa forma, entro em 

concordância com uma organização de formação, a partir da pessoa que se forma, e não o 

contrário, trilhando pelo caminho ao caminhar.    

Realçando meu pensamento com a epígrafe de Fabre (1994), coloco a formação 

como compreensão particular dos processos pelos quais vivenciamos na existência. Dentro 

dessa perspectiva, destaco a (auto) biografia para trilhar essa compreensão da formação.   

O método (auto) biográfico permite que seja [...] concedida uma atenção 

muito particular e um grande respeito pelos processos das pessoas que se 

formam: nisso reside uma das suas principais qualidades, que o distinguem, 

aliás, da maior parte das metodologias de investigação em ciência sociais 

(NÓVOA; FINGER, 2010, p. 23). 

Dentro da linha da abordagem (auto) biográfica, e a biografia educativa, a 

formação é instrumento de investigação e, sobretudo, de formação. Assim, busco apoio nos 

trabalhos dos autores de Josso (2010), Larossa (2002), Pineau (2000), Dominicé (2010), 

Souza (2006) para refletir a tessitura da temática da formação na compreensão da 

autoformação, do formar e formar-se, processos experienciais da existência. E em Tardif 

(2010) para compreender os saberes e a experiência.  

A formação na perspectiva biográfica funciona como colaborativa, na medida em 

que abre possibilidade de teorização da experiência humana, ampliando a formação, através 

da investigação-formação de si (SOUZA, 2006), afinal, é um processo experiencial sensível, 

portanto, “formar-se é aprender de forma significativa”, argumenta Macedo (2010, p. 128). 
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2.1 A FORMAÇÃO TEM QUE PASSAR POR AQUI: ABORDAGEM (AUTO) 

BIOGRÁFICA 

 

Quando falamos de formação do professor, a partir da abordagem (auto) 

biográfica, situamos o sentido da formação tecida na pessoa pelos percursos da vida, o que se 

contrapõe à racionalidade técnica, pois aqui se mobiliza uma racionalidade sensível, 

incorporada à existência como componente fundante do processo de formação (NÓVOA; 

FINGER, 2010). Souza (2006) reforça o entendimento da superação da racionalidade técnica, 

tendo a abordagem biográfica como princípio, um único modelo de formação para uma 

racionalidade sensível aos ritmos humanos, aos contextos de vida, condição para 

autoformação. 

Diante dessa racionalidade sensível, está a necessidade de pensar a formação 

fundamentada na existência, configurada por outras imagens, saberes, experiências e práticas, 

focalizando as complexidades da vida, pelo entendimento de que, nessa direção, a formação 

atrelada às histórias de vida do professor é um processo permanente ao longo da vida, na qual 

Nóvoa e Finger (2010) destacam que a possibilidade de rememorar a vida constitui um 

sentido formador.  

Para Nóvoa, 

A abordagem biográfica reforça a ideia de ser sempre a pessoa que se forma 

e forma-se na medida em que elabora uma compreensão sobre o seu 

percurso de vida, ou seja, a implicação do sujeito em seu próprio processo de 

formação torna-se inevitável (2010, p. 116). 

Dessa forma, está integrada a ideia de formação pelo método autobiográfico, 

histórias de vida como um movimento que acentua o entendimento de que “ninguém forma 

ninguém”. Desse entendimento, a formação está constituída pela reflexão sobre os percursos 

de vida na existência da pessoa (NÓVOA, 2010) 

No sentido filosófico, o conceito de formação coloca o ser humano como cerne 

das reflexões, pois enquanto sujeitos históricos, sociais e culturais nos constituímos a partir 

das relações e interações, primeiro, conosco mesmo e com o mundo, os sujeitos do mundo 

numa interdependência da qual produz o conhecimento, que é partilhado. Aliás, pelas 

interações humanas, produzimos cultura, nesse sentido, a educação enquanto processo de 

formação consiste em apropriação/criação/recriação desse conhecimento acumulado pela 
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humanidade, através dos processos educativos, que permeiam a vida humana (BRAGANÇA, 

2009).  

Aqui esclarecemos que o processo educativo não está restrito às instituições 

formadoras, pois entendemos a educação como prática social, mas a formação envolve todas 

as experiências da vida pessoal, tudo que nos acontece, que toca, que perpassa a vida, e a 

nossa existência (LAROSSA, 2002). Ainda nesse entendimento, a formação é um processo 

interior, que estabelece uma ligação com a experiência pessoal, transformando-a em 

conhecimento, o que implica afirmar que todos os espaços-tempos da vida são de formação e 

transformação humana (BRAGANÇA, 2009). 

Para Josso (2010, p. 38), a escrita de si como processo de formação “redimensiona 

o papel atribuído ao sujeito”. Dessa forma, a autora define que a formação, do ponto de vista 

daquele que aprende, envolve um conceito progressivo 

 [...] um conceito gerador em torno do qual vem agrupar-se, 

progressivamente, conceitos descritivos: processos, temporalidade, 

experiência, aprendizagem, conhecimento e saber-fazer, temática, tensão 

dialética, consciência, subjetividade, identidade (JOSSO, 2010, p. 40). 

O que Josso pretende redefinir sobre a formação do sujeito é a perspectiva de uma 

interpretação psicológica, sociológica, econômica, ecológica, política e cultural que se 

evidenciam nas narrativas por meio das quais se apreende dimensões articuladas no singular-

plural da existência humana na plurifuncionalidade, uma dimensão que atravessa a 

temporalidade.  

E por isso que a formação é colocada ainda como possibilidade do encontro entre 

a vida e o conhecimento, uma perspectiva ontológica, da qual Josso (2010, p. 66-80) enfatiza 

seu sentido, um voltar a si mesma tecendo os fios em que cada ciclo da vida dá sentido a 

nossa existência abrindo ao mesmo tempo um resgate a nós mesmos, ao outro e ao mundo.  

A autora aprofunda esse conceito como uma busca vital, um saber-viver, a busca 

de si e do nós, do sentido e do conhecimento e, assim, afirma, que “a formação é experiencial, 

ou então não é formação”. Dessa forma, valoriza a formação pela sociologia holística da 

formação, a qual o indivíduo compreenda, a forma como se apropria dos elementos 

formadores de si, na escuta compreensiva e dialogal, que concerne a perspectiva existencial 

da formação (JOSSO, 2010, p. 67). 

O sentido ontológico da formação está nos elementos que impregnam a natureza 

humana. É o ser no mundo e o estar no mundo, uma dialética indissociável entre o eu e o tu, 
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abrindo sempre, possibilidades e caminhos para a transformação (JOSSO, 2010). O capital 

experiencial é, para Josso, a qualidade de um sujeito em formação, a sua capacidade de estar 

integrado com todas as dimensões da existência, um conhecimento em si mesmo através da 

transformação do ser e do saber-fazer, o qual Josso coloca que.  

[...] o conhecimento de seus atributos de ser psicossomático e de saber-fazer 

consigo próprio; o conhecimento de suas competências instrumentais e 

relacionais e de saber-fazer com elas; o conhecimento de suas competências 

de compreensão e de explicação e do saber-pensar (JOSSO, 2010, p. 33). 

Como pesquisadora da formação idealiza a experiência como formadora, da qual 

em inacabamento são resultantes de vivências compósitas, articulação entre atividades, 

afetividade e ideação, que trazem a dialética de um indivíduo relacional, na qual sociedade e 

cultura jamais se separam e, por isso, a preocupação de transformar a vivência na formação 

em experiência. (Josso, 2007) e Dominicé (2010) acrescentam que não existe formação sem 

modificação, porque a formação invoca a reflexão, portanto, implica processo de 

transformação. 

Essa perspectiva é para Josso (2007) como um alargamento do campo da 

consciência para mudança, a qual chama de autonomização, conceito central em sua obra. São 

sentidos constituintes de possibilidades do autorizar-se; é, portanto, uma ação fundante para à 

formação existencial, social e culturalmente consequente, radicalizada numa 

responsabilização de uma heurística aprendente numa autonomização reivindicada.  

Na perspectiva de Josso, formar é uma implicação heurística, integrada em uma 

prática, da qual há um entrelaçamento entre o saber-fazer e os conhecimentos. Nesse sentido, 

“a formação se constitui pela inter-relação entre processo de ação-significação, estabelecido a 

partir do vivido pela experiência” (2010, p. 39).  

Nóvoa (1995, p. 25) contribui para o entendimento do que representa ser a 

formação, quando aborda o papel da “reflexibilidade crítica sobre as práticas e de (re) 

construção permanente de uma identidade pessoal, o que confere em investir na pessoa e dar 

estatuto ao saber da experiência pelo caminho do autorizar-se”.  

O autorizar-se constitui um caminho essencial para se experimentar na formação, 

a autonomização. Esse argumento de Josso pode implicar na autorização, construção de 

autoria, que instrui ao exercício crítico e intercrítico entre experiência e formação, as quais se 

complementam na autorização/conformização (MACEDO, 2011). 



79 
 

Ainda sobre os conceitos contidos na formação, em Josso (2010), implicado em 

autoria está a construção da biografia educativa da pessoa como compreensão de formação do 

ponto de vista do processo educativo, de como vivem a experiência proposta. Para Dominicé, 

a biografia educativa não é uma autobiografia, pois “a biografia contada é uma biografia 

educativa”, pois tem efeitos educativos. Nessa perspectiva, Dominicé (2010, p.105) se 

apropria do conceito de biografia educativa, na resistência ao pragmatismo, evidenciado na 

perspectiva reflexiva em Schön, retomando Dewey, que invade a formação. 

A resistência à perspectiva pragmática na formação do professor vem sendo 

criticada por validar o conhecimento “restrito” do cotidiano e da prática, pela qual subestima 

os elementos do conhecimento teórico para uma formação elementar. Essas críticas colocam 

em questão a proposta formação, a partir da reflexão sobre a prática e provoca um 

esvaziamento do conteúdo da própria prática (FACCI, 2004). 

Sendo assim, a formação precisa caminhar para além do pragmatismo, no qual a 

biografia educativa se configura como uma retomada aos processos formativos em que se 

evidenciam as experiências-formativas, centrar numa crítica reflexiva sobre a consciência da 

formação pela (re) construção do processo identitário implicado na existência pela experiência 

(NÓVOA, 2010). 

Sobre a capacidade de estar integrado com todos os aspectos do Ser, entre o eu e o 

tu através do processo de formação, Josso (2010) e Pineau (1988) apresentam, 

respectivamente, a autoformação, a formação sociopolítica, ao compreender o processo como 

cada um se constituí. Dessa forma, a formação é a base do processo identitário, um fenômeno 

que implicado na construção do Ser e sua trajetória de vida apela para uma implicação, que 

contribui para tomada de consciência, individual e coletiva (PINEAU, 1988). 

Pineau (2010, p.25) considera que as histórias de vida estimulam a autoformação, 

assim afirma que “a auto formação faz do processo de formação, um processo permanente, 

dialético e multiforme”, no qual situa a história de vida de cada um, num fenômeno 

sociológico. Na perspectiva de que a formação é um processo permanente, formaliza uma 

teoria bio-cognitiva, um tempo tripolar da formação humana que envolve: autoformação- 

heteroformação-ecoformação. 

A auto formação é compreendida como um componente de três polos, os autos de 

si: autoheteroecoformação. O processo dialético que ocorre entre os três polos, que se 

configura como um trajeto antropológico de autoformação. Nesse sentido, a autoformação 
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simboliza a consciência das retroações. À volta ao passado sobre as influências físicas, sociais 

e culturais recebidas e assimiladas, que dão forma ao sujeito e, assim, na autoformação, polo 

central da formação, o eu, do qual simboliza os processos da tomada de consciência das 

retroações dos autos sobre si mesmo e sobre as interações, que são indissociáveis entre o meio 

físico e social (PINEAU, 2000). 

Nesse sentido, a autoformação, dimensão pessoal, se configura no reencontro 

reflexivo entre as questões do presente, das quais são levadas a questionar o passado, e 

construir o projeto de futuro. Por isso, a autoformação ultrapassa e integra os limites da 

educação como transmissão e/ou aquisição de saberes ou comportamentos. Nessa 

compreensão, toda formação implica em autoformação.  

O polo da autoformação, conforme Pineau (2000), favorece ao processo de 

autonomização, um movimento de personalização, de individualização e subjetivação da 

formação. Porém, uma advertência do autor é que o sujeito não está isolado, mas está em 

relação, interação e em complemento com o outro. 

É relevante a reflexão sobre a formação, na autoformação, na qual o processo 

formativo, as aprendizagens técnico pedagógica, aquisição individual de informações se 

configuram como a entrada para a aprendizagens de saberes técnicos, o sócio pedagógico. 

Nesse sentido, configura-se como uma “mudança educativa, permanente impulsionando a 

formação pessoal no incentivo e criar condições de prática reflexiva crítica sobre a própria 

formação nas histórias de vida”, reflete Macedo (2010, p. 70). 

Quanto à heteroformação, esse polo aponta para a significativa presença das 

interações que atravessam nossas histórias de vida, os muitos outros, pessoas que nos 

relacionamos, das quais aprendemos e ensinamos. Isso inclui as influências sociais herdadas 

da família, do meio social e cultural, das ações de formação, desde a escolarização ao 

processo contínuo. 

Esse processo indissociável a autoformação representa um fenômeno relacional, 

intercompreensivo do qual reconhecemos que a formação se concretiza pelo contato e, no 

contato com o outro e consigo mesmo, portanto, uma constituição interativa do processo 

formativo. Pineau (2000) expressa que o conceito Hetero é o mais forte grau de alteridade, o 

reconhecimento do outro no processo de formação na relação interpessoal, “capacidade de se 

colocar no lugar do outro” (MACEDO, 2010, p. 73). 
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Macedo (2010, p. 74) descreve a partir de Pineau (2000) que “a heteroformação se 

configura como um dispositivo de formação legitimado pela colaboração, cooperação em 

detrimento da solidariedade e da comunhão, e no individualismo a comunhão como 

experiência”. Essa sensibilidade da entrada ao outro no meio ambiente físico e cultural nos 

processos formativos constitui a ecoformação. 

O polo da eco formação aborda nossa relação como ser do mundo e com o 

mundo. Uma interação que compõe as influências físicas, climáticas com as interações físico-

sociais. Influência sobre as culturas humanas, bem como, sobre o imaginário pessoal, o 

sentido dado às vivências pelas experiências formadoras (PINEAU, 2000). 

Nessa perspectiva, Macedo (2010) reflete em Pineau (2000) enfatizando que o 

movimento tripolar completa a formação - ecoformação, constituída no meio ambiente, as 

coisas e o mundo, do qual constrói possibilidades para uma nova direção ou ocupação à 

formação, no sentido de construir um outro paradigma, um novo heteros, sob outras bases e 

referência, passagem para a transformação.  

Nesse sentido, Macedo (2010, p. 79) realça que esse é um desejo, uma formação 

que não deixe “desaparecer a singularidade do ser autor de si, de fundar autorias, de autorizar-

se e autonomizar-se formativamente na existência de uma experiência reflexiva de que, 

formar-se é fundir ao outro”, é construir uma démarche formativa, existencial, social, cultural 

criativa, humanamente imbricada num projeto de formação. 

A referência biocognitivista e existencialista no processo de formação-

autoformação conjectura uma experiência em que o conhecimento é uma reorganização 

interna da pessoa, da qual produz sentidos, frente à vida para a transformação pessoal. Essa 

abordagem se constitui como pessoal-experiencial (PINEAU, 2000).  

 

2.2 A EXPERIÊNCIA E AS RELAÇÕES COM O SABER 

 

A experiência é um encontro entre o ser e do saber, está além da vivência, pois a 

experiência é pensada.  Significado esmiuçado por Macedo (2015) na visão de Larossa 

Bondía (2002) em que „ex „está referenciado no sentido de exílio, estranho, êxtase, exterior.  

“E „per‟ tem o sentido de viagem, percurso, passagem, no qual o sujeito da experiência se 
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prova e ensaia a si próprio. O „periri‟, o sentido de perigo, uma via de relação e interação” (p, 

26). 

Nessa direção de representação da referência de sentidos da experiência, Santos 

(1989, p. 27) coloca que “a experiência como algo que faz parte da essência histórica do 

homem”. Se a experiência faz parte do homem, o saber é constituído na relação com a 

experiência. 

Por essa via, busquei na compreensão com Dewey (1985), mesmo distanciado da 

perspectiva fenomenológica na referência da experiência, que aprender pela experiência é um 

processo tanto pessoal, quanto social, um processo interacional num contexto social e que por 

essa razão não pode ser compreendido como individual. Em continuidade, as experiências se 

desenvolvem por uma relação sucessiva de uma com a outra, que leva a possibilidade para um 

processo contínuo e experiencial. 

Para Dewey (1985), o aprender pela experiência transcorre em associação daquilo 

que fazemos, 

[...] fazer uma associação retrospectiva e prospectiva entre aquilo que 

fazemos às coisas e aquilo que em consequência essas coisas nos fazem 

gozar ou sofrer. Em tais condições, a ação torna-se uma tentativa; 

experimenta-se o mundo para se saber como ele é; o que se sofrer em 

consequência é instrução – isto é, a descoberta das relações entre as coisas 

(1985, p. 153). 

A descrição de Dewey de como acontece o aprender pela experiência demonstra 

as “idas e vindas”, pelas conexões que atravessam a nossa existência e, dessa forma, produz 

um processo entre o ser e o saber. Todavia esse processo experiencial pode ser educativo ou 

não, pois toda experiência exige esforço, entrega, adverte Dourado (2009). 

Como referência para compreender o saber, Dewey (1859-1952) enfatiza em seu 

pensamento a relevância da prática, da qual incentiva que o sujeito deve ser estimulado a 

experimentar e pensar sobre si mesmo, o aprender a aprender, uma ação inerente ao processo 

experiencial, um ato humano reflexivo. A sua obra foi toda pautada na defesa de um processo 

educativo, portanto, também formativo baseado na experiência, experimentada pelo indivíduo 

que aprende e se forma (MACEDO, 2015). 

Em Nóvoa (1997, p.28), empenhado e implicado em compreender a reflexão da 

ação, a partir da análise do saber da experiência da prática profissional, a qual “cria um 

conhecimento específico e ligado à ação da prática. É um conhecimento pessoal... 
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experimental, quotidiano” reflexionado pela experiência, razão pela qual é produzido pelo 

agir na experiência. 

A ação e o agir são especificidades da experiência, que em Larossa (2002, p 11) 

encontramos um conceito, que pode ser definindo como tudo “... que nos passa, nos acontece, 

o que nos toca”. O autor convoca a reflexão sobre a experiência “isso que me passa”.  Nesse 

sentido, evidencia aquilo que nos acontece no exterior, o meio social e em minhas palavras, 

ideias, representações e sentimentos.  “Não está antes nem depois, mas em mim, porque o 

lugar da experiência sou eu”. Aqui está o princípio da subjetividade ou da reflexibilidade 

(LAROSSA BONDÍA, 2011, p. 6). 

Esse movimento de ida e volta é a exteriorização da experiência, porque o autor 

diz que ela é o que nos afeta e produz efeito em nós através dos acontecimentos, que tanto 

pode nos alterar como nos alienar. Está demarcada a nossa subjetividade, vulnerabilidade do 

exposto, aberto à transformação. Daí porque Larossa (2002, p. 7) coloca que, na experiência, 

o sujeito faz a experiência, mas sobre tudo faz a experiência de sua própria transformação. 

Nessa perspectiva, a experiência nos forma e nos transforma e, nessa relação, se 

constitui a formação pela experiência e a relação com o saber.  Nessa perspectiva, Larossa (p. 

24) convoca a se reivindicar a experiência pelo seu valor e essa reivindicação “implica um 

modo de estar no mundo, e de habitar o mundo, e construir o saber na relação com o mundo”.  

O saber da experiência para Larossa é um saber atravessado de paixão, de 

incerteza e de irregularidade. Um saber sensível incorporado a ela, que tenha um corpo, ”[...] 

atravessado de alteridade, alterado e alterável. Um saber que capte a vida, que estremeça a 

vida... Numa travessia longa e fecunda [...] por algo que lhe passe pelo caminho” (LAROSSA 

BONDÍA, 2011, p. 26). 

Implicada pelas palavras de Larossa (p.21) que nos atinge por insistir na reflexão 

de que o saber da “experiência é o que nos passa, nos acontece e que nos toca” como 

vivências particulares, que ganham status pela reflexão sobre o que nos passou, como 

passamos e como sentimos o que já passou.  O passado refletido e reflexionado pelo presente 

no constituir, o que ainda vamos passar, através das experiências das nossas vidas. E assim 

completa que experiência é fonte de saber e é a partir dela que se constrói o saber profissional. 

Isso é o que nos permite apropriar-nos de nossa própria vida (LARROSA, 2002).   

As experiências formam e transformam pela formação nossa subjetividade e 

nossas identidades e, assim, constituem o nosso referencial, do qual Josso (2010, p. 50) 
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confirma em “um referencial que nos ajuda a avaliar uma situação, uma atividade, um 

acontecimento novo”. 

Se nos convencemos que aprendemos pelas experiências do cotidiano, nas nossas 

histórias de vida, distinguir as experiências formadoras do saber nos permite perceber os 

diferentes componentes da formação, pois o processo de construção das experiências implica, 

no alargamento do campo da consciência, na mudança, na criatividade, na autonomização e 

na responsabilização. Esses são aspectos indispensáveis nos processos de aprendizagem, de 

conhecimento e de formação, o qual Josso destaca no conceito de experiência, 

Ao conceituar experiência, a autora destaca: a experiência pode tornar-se em 

tal a posteriori de um acontecimento, de uma situação, de uma interação; é o 

trabalho de reflexão sobre o que se passou; mas uma atividade qualquer é 

também experiência desde que o sujeito se conceda os meios de observar, no 

decorrer da atividade, o que se passa e reflita sobre o que esta observação lhe 

traz como informação sobre a atividade empreendida. Em outras palavras, 

uma experiência é uma ação refletida a priori ou a posteriori. (JOSSO, 2010, 

p.143). 

Como atividade empreendida, a experiência é reflexão, implica sensibilidade, 

afetividade e nesse sentido do refletido, não pode ser considerada “um adorno em relação à 

formação, uma ponte que facilite o caminhar da aprendizagem, mas um verdadeiro 

referencial” que nos possibilite compreender um conhecimento novo [...] um Ser em 

transformação (JOSSO, 2006). 

E assim, pela referência de Josso, a relação da experiência com o saber jamais 

pode ser pensada na compreensão psicologizada, pois a compreensão na totalidade em 

formação é construída por outras experiências e novas possibilidades, rupturas e ou 

consolidação da aprendizagem. E esse é o movimento de alargamento da consciência para se 

estabelecer a mudança, a partir do que aprendeu experiencialmente nas circunstâncias da vida 

(JOSSO, 2010). 

É nesse sentido, também, que Larossa (2002) diz que, ao saber da experiência tem 

a ver com a elaboração de sentidos, trata-se de um saber que perpassa pelo individual e pelo 

coletivo. É pelo saber que deriva da experiência, que podemos nos apropriar da nossa própria 

vida. 

Isso implica que a experiência que fora do institucional da formação existe um 

movimento que vai ao encontro das histórias de experiência, que “politicamente afirmadas 

tomam a educação como um lugar privilegiado de conquista”, reforça Macedo (2010, p. 166). 
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Nessa afirmação da experiência, somos convencidos de que aprendemos com a 

cultura, com o corpo, com os sentimentos, com as relações e interações cotidianas, quer sejam 

institucionais ou não. As nossas referências de aprendizagem pela experiência são construídas 

com elas na realidade dos nossos contextos de vida pessoais, históricos, sociais e culturais.  

Um campo de sensibilidade, a experiência como processo permanente ao longo da 

vida, requer um tencionamento, no sentido de referendar a formação com significativa a partir 

do vivido-refletido, que é, portanto, formativo, pois percebida como atividade humana 

estruturada na vida vai produzir aprendizagens diversas instituídas pelas culturas, uma 

perspectiva de formação permanente e para formação permanente (MACEDO, 2015). 

Para Souza (2007, p. 11), a experiência se articula com o saber, numa dialética 

que envolve o conhecimento e a vida humana. Por isso, o saber é singular, é subjetivo, 

pessoal, finito e particular ao indivíduo ou coletivo em seus acontecimentos. Isso acontece 

porque a experiência é a transformação do acontecimento, vinculado ao sentido, e ao 

contexto vivido pelo sujeito da experiência. 

Compreender, conforme Josso (2010), o que a vida lhes ensinou, o que você 

aprendeu ou está em processo de aprendizagem, no contexto vivido, envolve evocar pela 

(auto) biografia num conjunto de incerteza, que vão impor uma passagem, portanto, uma 

experiência. Pela reflexão da experiência e a tomada de consciência crítica sobre a existência, 

seus sentidos e conhecimento ao longo da vida é possível vislumbrar possibilidades 

formativas, possibilidades de aprendizagem a partir do vivido. 

Dessa forma, questionar o que a vida lhes ensinou envolve debruçar-se na própria 

experiência para refletir sobre a construção do saber, evidenciado como formadores na 

trajetória pessoal, pela consciência das referências dos saberes da experiência. Questionar 

sobre os saberes de si favorece a reflexão sobre o que a vida lhe ensinou. 

Para compreender sobre os saberes de si, para Josso nos remete o entendimento de 

que, 

Aprender a expor sua sensibilidade, aprender a expor-se nas suas 

sensibilidades para entrar em ralação mais aberta profunda é redescobrir que 

o sentido e o quadro se dão a conhecer, através da ordenação de palavras 

escolhidas e das articulações induzidas pelos encadeamentos propositais; é 

tomar a consciência do „ponto de vestir‟ da nossa linguagem e de contextos 

que influenciam as nossas representações para descobrir as potencialidades 

poéticas... e dar conta de uma singularidade (JOSSO, 2010, p. 135). 
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Por essa razão, é que a experiência e a formação estão entrelaçadas e ganham 

sentidos, pois transformam-se em aprendizagem pelas marcas e interações subjetivas, sócio 

históricas, culturais, ecológicas, que transcendem a existência. A relação entre experiência e o 

saber inscreve-se pelas narrativas de si, na (auto) biografia como um referencial a 

compreensão da abordagem experiencial, formadora de sabres. 

O falar sobre si envolve a reflexão com suas próprias palavras, sobre as suas 

experiências e vivências, contribuindo para que possamos compreender o mundo, a formação, 

a aprendizagem e, principalmente, entendermos as teorias implícitas sobre as experiências. Ao 

refletir sobre nossas experiências de vida, trazemos a tona, o que elas revelam sobre os nossos 

saberes, construídos na experiência vivida do cotidiano e, por isso mesmo, é que esses saberes 

são tão fundamentais à formação, pois por meio da experiência se produz formação 

significativa. 

Josso (2010) coloca que, quando não se pensa sobre o vivido, temos apenas 

vivências e que, a partir do momento em que fazemos o exercício de reflexão crítica sobre 

essas vivências, passamos ao status da experiência. Dessa forma, a experiência como 

formação é condição para transformar a própria realidade. A experiência é formadora e sem 

experiência não se constitui formação. 

A experiência em experiência é colocada por Josso como uma caminhada longa, 

contínua e surpreendente, pois se configura estimulada pelas próprias experiências e 

aprendizagens em percursos, que corroboram para o desenvolvimento do saber, “um saber em 

desenvolvimento de um saber sobre as suas qualidades e competências de tornar-se um sujeito 

de formação” (2010, p. 49). Na perspectiva da autora, a ideia de formação está pautada no 

aprender a aprender, do qual o espaço da reflexão sobre as experiências da formação é a 

marca essencial das histórias de vida, sendo, portanto, experiências-formadoras. 

As marcas formadoras das experiências ao longo da vida são ampliadas, nos 

contextos das mais diversas atividades de aprendizagem. Nos encontros que nos marcam a 

vida, as pessoas significativas da família, os acontecimentos pessoais que nos envolvem pelo 

sócio-histórico. Para Josso (2010), todas essas marcas, inicialmente, vão desenhando os 

contornos da singularidade de um caminho de formação, um percurso do qual se evidenciam 

as aprendizagens em grandes desafios, que tecem e atravessam a nossa existência. 

Essa singularidade colocada pela autora encontra força pelo conhecimento de si, 

uma espécie de mergulho na interioridade, que se inscreve como atividade formadora de 
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aprendizagens, tal qual se constitui, produtora de conhecimento ao longo da vida, se 

potencializa em percurso formativo. 

 

2.3 EXPERIÊNCIA FORMADORA E SABERES EXPERIENCIAIS  

 

A abordagem (auto) biográfica consiste em enfatizar o conceito sobre o processo 

de experiência formadora cunhado por Josso (2010), a qual prescreve  a formação sob o ponto 

de vista daquele que aprende no seu processo, atravessado na experiência. Para ela, o que está 

em jogo é o ato de aprender, uma reflexão inclinada na individualização do processo 

educativo, dos percursos de formação. 

Nessa perspectiva, a experiência formadora compreende o processo de formação 

do sujeito consolidado ao longo da sua trajetória de vida ao qual se configura num projeto de 

formação, implicado nas relações do sujeito aprendente com o saber. Josso (2010) utiliza o 

termo aprendente, para manifestar o ponto de vista do sujeito que aprende e, assim, atribuir 

um caráter processual e dinâmica esse movimento do aprender. A essa manifestação na 

história singular, ser humano objetiva sua capacidade autopoiética. 

Sobre o processo do aprender, Josso (2010) e Souza (2006) contribuem para o 

entendimento de que as experiências formadoras e a aprendizagem experiencial são uma 

referência teórica para o processo de investigação-formação, em que a biografia permite 

interrogar o saber-fazer, problematizar o sentido para resolver problema, acompanhado por 

formulação teórica, conhecimento, funcionalidade, técnicas e valores. Portanto, é a 

experiência formadora que gera o saber-fazer. 

Dessa forma, Josso considera que uma experiência só é formadora se estiver no 

ângulo da aprendizagem, isso implica refletir a partir daquilo que cada um viveu ou vive, seus 

simbolismos e subjetivações, aprendizagem de valores construídos nos contextos sócio, 

históricos e culturais como postura e comportamento, atitude, forma de sentir e viver, que 

compõe a identidade do processos construídos ao longo da vida. 

A “experiência formadora” é um conceito em construção, como afirma Josso 

(2010, p. 48) e que pretende indicar uma articulação conscientemente elaborada entre 

atividade, sensibilidade, afetividade e ideação, a qual se configura nas narrativas de formação 

dos sujeitos pelas recordações-referências, as quais informam o que se aprendeu para além 
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das instituições de ensino, mas no mundo da vida cotidiana constituída pelos sujeitos, que 

interagem e interpretam o próprio mundo. 

As recordações-referências são pontuadas pela autora (2010, p.254) como 

simbólicas ao sujeito da narrativa, pois se referem à compreensão dos elementos constitutivos 

da aprendizagem através do significado da dimensão concreta, visível materializada nas 

imagens sociais, e a dimensão invisível, que apela para emoções, sentimentos, sentido ou 

valores. Dessa forma, Josso informa que, “a recordação-referência pode ser qualificada pela 

experiência formadora”, pois o que foi aprendido servirá ao aprendente como referência para 

diferentes situações de qualquer acontecimento existencial da vida, 

Para compreender o que está em jogo, quanto à sua identidade em devir uma 

aprendizagem é colocar-se em oposição de determinar melhor as inevitáveis 

desaprendizagens, os pontos de resistência à mudança, os recursos à 

disposição, as experiências a questionar, as escolhas já feitas a reconsiderar. 

Finalmente, é colocar os processos de aprendizagem e de conhecimento 

simultaneamente em relação com as aquisições do passado e com as 

mudanças que preparam para o futuro mais ou menos próximo (JOSSO, 

2010, p. 277). 

Nesse sentido, podemos compreender a partir de Josso que aquisição de 

aprendizagem é experiencial, a qual se orienta pela prática da história de vida, na 

identificação da formação, à medida que à priori ou à posteriori explicita o que foi aprendido 

em termos de capacidade do saber-fazer, do saber-pensar e do saber situar-se.  

Para Josso (2010), a formação pode ser a procura por viver em ligação de 

partilha. Nesse sentido, ela aborda que a narrativa pode descobrir que cada pessoa a sua 

maneira participa de uma questão essencial girar em torno da possibilidade de encontrar o seu 

“devido lugar” de definição, orientação da vida e com ele integrar-se em formação no saber-

viver próprio da existencialidade, que orienta profundamente a formação na busca da 

sabedoria. 

De acordo com Souza, (2004) a aprendizagem experiencial rememorada pela 

narrativa remete o sujeito para uma dimensão de auto-escuta de si mesmo, como se estivesse 

contando para si próprio suas experiências e as aprendizagens que construiu ao longo da vida, 

através do “conhecimento de si” por um processo de conhecimento e de formação, que se 

vincula ao exercício de tomada de consciência, por parte do sujeito, das itinerâncias e 

aprendizagens ao longo da vida (2004, p. 72). 

Essa consciência se refere às recordações-referências, que os sujeitos têm ou 

compõem de seus processos formativos e dos significados que conferem a essas recordações, 
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aquelas lembranças simbólicas que o indivíduo “compreende como elementos constitutivos da 

sua formação” (JOSSO, 2007, p. 40). 

O ponto de referência para Josso (2010, p. 266-273) é a aquisição experiencial, 

que redimensiona a formação do aprendente em seus percursos educativos. O aprendente 

deve gerenciar e coordenar à sua lógica pessoal através do seu empenho pela dimensão social 

em formar-se e transformar-se como pessoa. Formar-se e transformar-se como profissional/e 

ou como ator sociocultural. 

Nessa reflexão, os processos que caracterizam a pessoa e o ato da aprendizagem 

são inseparáveis, pois estão reconhecidos como aprendizagem experiencial nas histórias de 

vida-formação, no acontecer da experiência das histórias de vida, das quais em Tardif (2010, 

p. 17) essas histórias como referenciais, pois “antes de qualquer coisa, o narrativo é 

experiencial”. Nesse viés a construção dos saberes da experiência, cujas fontes são de 

natureza diversa, que engloba as vivências familiares, escolares, afetividade, crenças e valores 

pessoais têm como princípio a vida. 

Abrindo um parêntese para dialogar com a abordagem de Tardif (2010), 

concordando com suas colocações sobre a origem dos saberes, de que é na prática que se 

aprende os saberes práticos, e que há diferenças entre a natureza dos saberes teóricos e os 

saberes práticos, pois são de fato advindos de muitas fontes, e que exige um modus em 

lugares específicos, referendados historicamente nas vivências das experiências das pessoas. 

Na perspectiva abordada por Tardif, o qual enfatiza a importância de se 

compreender como os saberes são constituídos e mobilizados, cotidianamente a partir da 

experiência na prática sem negar, que esses saberes têm várias origens enraizados pelas 

histórias de vida, pela experiência da pessoa, portanto, não estão representados apenas nos 

aspectos cognitivos, mas “nas dimensões afetivas, normativas e existenciais, pelas quais a 

pessoa filtra e organiza sua prática, um „lugar‟, onde se aprende a teoria, a prática e como 

elas, dinamicamente, se entrecruzam” (2010, p.232). 

Para Tardif (2010, p. 103), o indivíduo assume sua prática a partir daquilo que lhe 

é significativo. Nesse sentido, possui conhecimento e um saber-fazer que reflete a sua própria 

atividade, da qual ele se estrutura e se orienta. Não só com a mente, mas com a vida, com o 

que viveu como recriou e criou sua experiência de vida. Diante disso, sua ação de pensar tem 

como ponto de partida a sua história, não só o intelectual, mas outros aspectos que o 

complementa como: o emocional, afetivo, pessoal e interpessoal. 
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Esta compreensão não coloca o sujeito como ser epistêmico apenas centrado na 

relação restrita da busca pelo conhecimento, mas o coloca como sujeito existencial, a qual 

Tardif coloca como hermenêutica (HEIDEGGER, 1927), como um “ser-no-mundo”, uma 

pessoa com seu corpo, completa em suas emoções, expressões na relação com os outros e 

consigo mesma (2010, p.104). 

Tudo isso nos faz afirmar, em Tardif (2010), que a relação das pessoas com seus 

próprios saberes está constituída pelo percurso pessoal, histórico, social e cultural, o que 

implica uma relação acompanhada de diversos saberes advindos das instâncias e indivíduos e 

coletivas que os produzem.       

Nesse sentido, Tardif se refere aos saberes da prática, ligados ao trabalho e suas 

funções, dos quais são modelados na/pela, conforme a importância do valor social dado à 

experiência, da qual a historicidade da pessoa expressa e imprimem os saberes, 

especificamente os experienciais.  

Aqui cabe, portanto, a reflexão em Tardif (2002, p.54), o qual revela sobre “os 

saberes experienciais não são saberes como os demais, são, ao contrário, formados de todos os 

demais, mas retraduzidos, „polidos‟ e submetidos às certezas construídas na prática e na 

experiência”. Logo, a partir desses saberes experienciais as pessoas expressam seus próprios 

valores, juízos que realizam julgamentos, interpretam, compreendem e projetam suas próprias 

ações cotidianas do trabalho, pois assim são autorizadas a modificar, adequar e ou reafirmar 

escolher, posturas nas interações de vivências com os outros.  

Tardif (2010, p. 109-110) propõe repensar a formação seja inicial ou continuada  

considerando os saberes, sobretudo, os saberes experienciais, que remetem ao tempo como 

um processo de aquisição e domínio do trabalho, e do conhecimento de si mesmo, 

característica do saber experiencial, ao qual especifica como característica de saber: “prático, 

interativo, sincrético, heterogêneo, complexo não analítico, aberto, como a personalidade do 

professor, existencial, próprio da natureza do trabalho, saber temporal e saber social”. 

Destaco duas características do saber experiencial organizado por Tardif (2010) 

como relevante no estudo da biografia por contemplar especificidades do conhecimento de si, 

conhecimento do seu fazer, da prática, bem como a reflexão crítica sobre o fazer, os quais 

mediam os processos de identidade pessoal e social, que ressalta a importância para a vida 

profissional da imagem de si para os outros. 
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Sobre o saber construído pelas relações heterogêneos, Tardif expõe que esse é 

caracterizado como aquele “que mobiliza conhecimentos e formas de saber-fazer diferentes, 

em lugares variados, em momentos diferentes: história de vida, carreira, experiência de 

trabalho” (TARDIF, 2010, p.110). 

Quanto ao saber da existencial suas especificidades estão não somente, ligadas à 

experiência de trabalho atrelada à história de vida do professor, ao que ele foi, e ao que é, o 

que significa que está incorporado à própria vivência do professor, à sua identidade, ao seu 

agir, às suas maneiras de ser (TARDIF, 2010). 

Essas características do saber construídos pelas experiências formativas, em 

Tardif (2010), constituem uma epistemologia da prática, do qual não está relacionado aos 

modelos dominantes, inspirados nas técnicas e na ciência positivista. Ao contrário, está 

enfatiza numa epistemologia em diálogo e em correspondência com um trabalho, que tem a 

centralidade da formação no ser humano, fundamentado na interação pessoal com a história 

de vida e toda a sua complexidade.  

Tardif (2010, p. 20) reafirma que “o saber do professor é temporal”, e isso 

pressupõe que as experiências familiares e escolares vividas carregam um saber herdado, do 

qual se constrói a referência da história de vida narradas na trajetória de imersão formadora, 

subjetiva de rupturas e de continuidade para a constituição da formação da prática. 

Josso (2007; 2010) e Tardif (2010) se encontram atravessados na discussão das 

experiências por estarem implicados pela inspiração de uma abordagem experiencial de 

formação e (auto) biográfica e nos saberes da experiência como elemento norteador da 

trajetória formativa e da identidade da pessoa, ser histórico, social, cultural e profissional. 

A tessitura e os sentidos da formação pela experiência, na construção dos saberes 

experienciais, inscrevem-se na melhor compreensão para dialogar o caminhar para si, no 

mergulho da investigação-formação em sentidos com a história de vida, da qual a (auto) 

biografia toma como estratégia para compreender os elementos que referenciam a pessoa e 

sua prática profissional, a autoformação. 
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3. FORMAR E FORMAR-SE: PROCESSOS TECIDOS NA FORMAÇÃO 

CONTINUADA DO PROFESSOR E PROFESSORA DA EJA 

 

Compreender como cada pessoa se formou é encontrar as relações entre as 

pluralidades que atravessam a vida. Ninguém se forma no vazio. Formar-se 

supõe troca, experiência, interações sociais, aprendizagem, um sem fim de 

relações. Ter acesso ao modo como cada pessoa se forma é ter em conta a 

singularidade da sua história e, sobretudo, o modo singular como age, reage 

e interage com os seus contextos. Um percurso de vida é assim um percurso 

de formação, no sentido em que é um processo de formação. (MOITA, 1995, 

p. 114-115). 

Apresento, neste capítulo, o processo do formar e do formar-se atravessado na 

formação continuada do professor da EJA, a partir do entendimento colocado por Moita 

(1995), e Josso (2010) de que a formação se constitui pela relação de trocas nas experiências 

construídas pelas interações sociais ao longo da existência. O formar e o formar-se 

exprimem a singularidade e a pluralidade do percurso da vida-formação. 

O uso dos verbos formar e formar-se formar tem como propósito o entendimento 

dessa discussão para elucidar o processo experiencial da formação. O verbo formar tem seu 

sentido hermenêutico, que compreende um processo dinâmico, que sofre interferência do 

contexto da “ação de formar” e de formar na ação, processo de desenvolver a pessoa na 

formação (FAZENDA, 2001). Quanto ao verbo formar-se está implicado na experiência da 

ação como a busca do caminhar para si, portanto, um processo indissociável, que envolve um 

movimento dialético na trajetória de vida e formação (JOSSO, 2010b). 

Pelo percurso da formação continuada do professor da EJA, dialogo com Pineau 

(2000) sobre o movimento dos autos na autoformação, a apropriação do sujeito de sua 

própria formação, processos inacabados construídos pela relação tridimensional entre o eu, o 

outro e o mundo, constituído dos aspectos pessoais, históricos, sociais, políticos, 

econômicos, ambientais e culturais pela trajetória de vida-formação. 

As experiências-formativas construídas e reveladas nas práticas dos professores 

(as) na EJA no percurso da vida pessoal e profissional constituem em dispositivo importante 

para formação continuada a partir da abordagem experiencial. Uma perspectiva para pensar 

a formação do professor e professora pelo redimensionamento das experiências de formação 

pelas trajetórias profissionais. 

À luz da abordagem (auto) biográfica, apresento os significados, que implicam a 

formação continuada envolvendo outras vozes, que discutem a formação continuada a partir 
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da experiência vivida. Nesse tecer, evidencio o processo de autoformação compreendido 

pelos espaços-tempos e seus cenários configurados na formação do professor (a) da EJA, 

seus saberes e fazeres, a qual constitui sua identidade de professor e professora (NÓVOA; 

FINGER, 2010). 

 

3.1 AUTOFORMAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

Para discutir a formação continuada do professor e professora da EJA pela 

abordagem experiencial é necessário se apropriar dos aspectos que constituem a sua trajetória 

de vida para poder compreender o processo que envolve o formar e o formar-se como 

elementos constitutivos da trajetória de vida-formação, a qual exige questionar as relações 

existentes entre a história de pessoal e a história profissional pela reflexão: Onde e como me 

formei? 

Para a proposta de formação pela abordagem (auto) biográfica, a escuta sensível 

da voz do professor (a) da EJA revela saberes, valores, conhecimentos e práticas, que se 

configuram num conhecimento biográfico, orientador da própria formação, sendo os 

conteúdos da formação continuada, pautados na vida pessoal e profissional (NÓVOA; 

FINGER, 2010; GOODSON, 2007). 

Na abordagem (auto) biográfica, está presente o implicamento do sujeito em seu 

processo de formação, o qual Nóvoa (2010, p. 116) reforça “a ideia de ser sempre a pessoa 

que se forma e forma-se” durante sua trajetória de vida. Desse modo, conforme apreende 

sobre o seu percurso, o seu processo de formação vai se constituindo inevitavelmente e por 

isso afirma, que “ninguém forma ninguém”. 

Desse entendimento, a formação está constituída pela reflexão sobre os percursos 

de vida na existência pelas experiências vividas. Assim, os saberes, as subjetividades e as 

experiências do professor e da professora constituem a lógica da sua profissão, no qual o 

espaço de reflexão dos professores é seu próprio ofício, o qual se constrói em momentos de 

trocas e de cooperação (NÓVOA, 1992). 

Para Nóvoa, (1992) é no processo de formação, que se evidencia o papel da 

reflexibilidade crítica, sobre as práticas, através dessas experiências, as quais redimensionam 

a própria prática, pois modificam a forma de produzir conhecimentos. Nesse entendimento, 
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enfatiza que não se pode imaginar alguma transformação, que não passe pela formação do 

professor (a) (NÓVOA, 1995). 

Em se tratando das propostas da formação continuada para o professor (a) da EJA, 

essa deve ser assegurada pelas experiências construídas na prática e com a prática para 

redimensionar o saber-fazer, através do exercício da reflexão, o qual produz consciência 

reflexiva para o processo de mudança na vida pessoal e profissional, que são implicamentos 

na constituição do formar e no formar-se (JOSSO, 2010; PINEAU, 2010). 

Nessa perspectiva, a formação traz como concepção o desenvolvimento pessoal e 

profissional, considerando os diferentes ciclos da vida (NÓVOA, 1999). Na perspectiva 

experiencial e hermenêutica, em todos os ciclos da trajetória da vida, a experiência-formativa 

se amplia, pois é progressiva e está organizada na existência humana nas interações, pelas 

relações pessoais, históricas, sociais, políticas, geoecológicas e culturais.  

Essas interações compreendem o que Pineau (2000) afirma sobre a formação 

continuada, que se faz presente na vida do professor (a) de forma tripolar, constituída por 

processos de autoformação, de heteroformação e de ecoformação. 

A autoformação para Pineau (2000, p.6) faz parte das dimensões formativas de 

uma pessoa entre a ação dos outros e com o meio ambiente, que, para existirem ligadas e 

interdependentes, entre si, precisam do eu da autoformação. Esse eu corresponde a uma força 

tridimensional e dialética no decurso da vida pela autonomização, numa simplificação 

unidimensional da apropriação da formação, a qual se personaliza, individualiza e subjetiviza 

o sujeito da formação.  

A autonomização está presente no processo tridimensional da autoformação. Essa 

corresponde ao conceito centrado em Josso, pela experiência de vida-formação, que amplia e 

complementa o sentido de autorização pelo trabalho de alteridade questionante do ser, 

singular. Nele se configura o processo formativo como existencial, social, culturalmente 

consequente, pois esse processo se configura fundante para se experimentar o caminho da 

formação pela autonomização (JOSSO, 2010). 

Para Macedo, a “autoformação está na construção da autonomia no aprender a 

aprender, no reaprender e desaprender a formação” (MACEDO, 2007. P. 66-77). O processo 

de formação continuada nesse movimento está situado pela reflexão crítica da prática, que 

envolve o professor, seus saberes e fazeres nas suas experiências e vivências pessoais e 

coletivas, racionalizadas no seu cotidiano no habitus da reflexão no movimento da formação. 
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A formação pela autoformação se manifesta na existência de um “ser social”, nas 

suas intineirâncias e errâncias, aprendentes com o outro e com o contexto. Nesse movimento 

questionador se constrói a intercriticidade no processo formativo, o epochê. Um diálogo 

autêntico e interpretativo, aproximado das realidades dos sujeitos da formação, que se 

constitui pelo implicamento intencional que se defronta pelo movimento da “Auto-Hetero-

Trans-Formação” (MACEDO, 2007). 

Voltando ao conceito bio-cognitivo da autoformação em Pineau (2000), nos autos 

de si, a autoformação é um componente da formação, o qual envolve o processo tripolar: 

autoheteroecoformação. Considerada como um processo vital e permanente das interações 

entre o eu (pessoa) e o meio físico social pela tomada de consciência reflexiva da formação. 

Um poder da pessoa sobre a sua formação, o qual se configura o conceito de autoformação. 

Para Pineau (2000), essa consciência reflexiva dos autos se estrutura num ciclo 

em que não se considera apenas a pessoa, mas o lugar das relações desse sujeito consciente. 

Isso implica a pluralidade do processo de autoformação pelos níveis de consciência reflexiva. 

A autoformação inicia pelas primeiras oposições do sujeito frente aos determinantes herdados 

do meio ambiente.  

As influências que constituem os sujeitos das experiências nas suas trajetórias de 

vida-formação no polo da autoformação se configuram nos processos existenciais vividos, 

que exercem retroações dos autos de si mesma nas interações com o meio físico e social.  

Na formação continuada do professor e professora da EJA, sob influência 

tridimensional da autoformação se considera que o processo experiencial de formação 

configura-se pelas interações contextuais com o meio ambiente, nas quais se vivencia a 

experiência. Essas interações ultrapassam a formação técnica de transmissão de saberes, mas 

se integra a ela para construir o saber-fazer, através das interações e tomada de consciência 

influenciada pelo processo, que envolve a autoheteroecoformação. 

Essas retroações envolvem a reflexão sobre o vivido, permitindo avançar em 

formação sob as influências heteroformativas e ecoformativas, por isso a autoformação 

ultrapassa e se integra aos limites da educação definida como transmissão de conhecimento e 

aquisição de saberes em seus espaços-tempos e cenários (PINEAU, 2000). 

Partindo do processo de autoformação, interligado pelos autos de si em processo 

indissociável de interação, estabeleço, a partir de Pineau (2000), a discussão sobre os cenários 

da formação do professor da EJA. Eles são firmados pela dependência entre os dois polos que 
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o compõem nos diversos espaços-tempos históricos formativos, os quais implicaram 

tencionamentos sociais para o processo de formação do professor (a) da EJA, nas retroações 

hétero e eco formativas. 

 

3.2 ESPAÇO-TEMPO E MUDANÇAS: CENÁRIOS DA HETEROECOFORMAÇÃO  

 

A formação constituída pelos polos da heteroecoformação, conforme Pineau 

(2000), se configura pelas influências sociais herdadas do meio social, político, econômico, 

físico-ambiental e cultural, os quais compõem o processo de formação no campo físico, mas 

que fazem retroações com o eu. Essa é a força mobilizadora da autoformação, a qual é 

tomada pela consciência das retroações, que aqui se configura o cenário externo da formação 

na trajetória histórica da EJA. 

Essas retroações implicadas e simbolizadas pelo processo histórico, social, 

político, econômico e ambiental, influenciaram de forma heterônima e hierarquizada o campo 

da formação de professores da EJA, no tempo-espaço desses processos, pelas experiências 

construídas das interações coletivas, as quais constroem a formação das pessoas (PINEAU, 

2000). 

Construo diálogo articulado da heteroecoformação pela trajetória histórica, que 

envolve os processos de formação a vida do professor e professora, pelo caminho das lutas 

num cenário físico de muitos contextos ambientais, os quais abarcam um espaço-tempo 

marcado por mudanças ocorridas a partir dos anos 80 com a nova Constituição de 1988, no 

qual se registram as fortes mobilizações e debates no campo da educação e suas estruturas, 

incluindo a formação.  

Ressalto o uso do termo campo para destacar as implicações políticas e 

discursivas dessas formas e espaços de intervenção que nos permitem tencionar, refletir e 

problematizar e ampliar a discussão num espaço da formação continuada do professor e 

professora da EJA, como um campo povoado por sujeitos, práticas, saberes e fazeres 

reflexionado como lugares da formação permanente ao longo da vida (CUNHA, 2005). 

A discussão da temática da formação continuada do professor da EJA caminha 

perspectivando mudanças nesse campo, amplo e complexo, que envolve os sujeitos alunos e 

professores, a modalidade, os espaços, os contextos, as práticas e a identidade profissional do 
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professor. Arroyo (2005) faz a referência de construção de campo de pesquisa para a EJA, 

específico de políticas públicas de formação de educadores, de produção teórica e de 

intervenção pedagógica.  

Olho por dentro da reconfiguração de Arroyo (2205), quando esse traz a produção 

de teoria para construção de campo, e reflito pelo entendimento em Bourdieu (2004) sobre 

identificar o campo como lugar de força e de relação, que amplia em tendências e regras com 

valores internos desse campo, para especificar a formação, caracterizá-la e diferenciá-la de 

outros campos. Nesse campo específico, a formação continuada da modalidade da EJA tem 

características próprias, sobretudo prioritárias no cenário das políticas e formação continuada.  

Nesse cenário, desbravado dos anos de 1990 e início do ano 2000 marcado por 

reformas e avanços, sobretudo da EJA, foi configurado o seu arcabouço legal, que 

encaminhou, também, para a definição da trajetória formativa dos educadores e educadoras. 

No contexto dessas reformas, a LDBEN nº 9394/96, Art. 37 e 38, coloca a EJA como 

modalidade de educação. O alargamento do conceito aponta para mudanças e para 

compreensão dessa modalidade, a partir dessa reforma e legislação da educação. 

A regulamentação da EJA, como modalidade, está firmada nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (DCN‟s/EJA) pela Resolução 

CNE/CEB Nº 1, de 5 de julho de 2000 pelo Parecer 11/2000 do Conselho Nacional de 

Educação. Nas DCNEJA, estão, também, as orientações sobre a formação do professor da 

EJA em processo de continuidade na formação pelo parecer CNE/CP nº 2 de 1º de julho de 

2015, no Capítulo VI, Art. 16, trata da Formação Continuada na compreensão da dimensão 

coletiva, organizacional e profissional para repensar o processo pedagógico, seus valores e 

saberes envolvendo as atividades de extensão, grupos de estudos, reuniões pedagógicas, 

cursos, programas e ações, para além da formação mínima exigida. 

No inciso IX as Diretrizes Curriculares, no inciso X, a formação continuada deve 

ser compreendida como componente essencial da profissionalização, inspirados nos diferentes 

saberes e na experiência docente, como também do projeto pedagógico da instituição 

formadora. Percebo que, nesse inciso, há uma abertura tendenciosa em colocar no percurso da 

formação um novo caminhar inspirado no saber-fazer pela epistemologia da prática (SCHÖN, 

1997). O documento das Diretrizes/2000 ainda traz recomendação de orientação de um perfil 

formativo para o professor aproximado do pensamento de Freire (1983), sobre a necessidade 

do exercício do diálogo e de uma relação de empatia com a modalidade. 
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Embora os documentos, anteriormente apontados, se constituam como relevantes 

mudanças na EJA, não consolidam a formação continuada do professor como direito a 

construção da identidade profissional e de possibilidade de avançar na educação. Sobre isso, 

Silva (2006) traz uma crítica sobre a legislação no campo da formação continuada pela 

LDBEN de 96: 

[...] Se trata de tentativa de ajustar, de alinhar os universos de formação com 

as concepções de educação e orientações de políticas educacionais para a 

educação básica [...] Dentro desse contexto, a demanda por mão-de-obra 

docente de melhor qualidade faz com que o Estado assuma a 

profissionalização docente como objeto de suas políticas, traduzidas num 

conjunto de regulamentações e legislações voltadas para aquele fim. 

A superiorizarão da formação aparece, então, como exigência a ser 

cumprida (SILVA, 2006, p. 120). 

Na direção de um alinhamento político, social e teórico da formação do professor 

da EJA, ressalto sobre a importância da luta política social de movimentos internos e externos 

em torno da modalidade em diferentes momentos para demarcar a formação continuada, a 

qual percebo no vigor das discussões do cenário nacional, o diálogo e a autonomia, 

atravessados na dimensão do direito e da qualidade da educação destinada aos sujeitos dessa 

modalidade.  

Essas discussões estão vivas, porém, fora do viés político na legislação, que é 

tencionada pelos coletivos sociais de luta para a construção de políticas de formação do 

professor, como possibilidade de avanço na educação. Entendo que os avanços circulam por 

muitas direções, uma delas, a pesquisa como um campo a se constituir na investigação da 

formação continuada do professor e professora da EJA (PAIVA, 2002). 

Reitero que a educação e a formação do professor da EJA, historicamente, foram 

se constituindo fora dos gabinetes políticos (ARROYO, 2003). Rememoro que foi na década 

de 1980, por meio da abertura política, que se fortaleceu a luta pela educação para trazer em 

evidência a condição periférica da formação do professor, apontada por Arroyo (2006) como 

aspecto central, preponderante de mobilização dos movimentos de educadores e militantes da 

educação (SILVA; PAIVA, 2004).  

Ressalto a condição histórica e periférica da política de formação do professor da 

EJA, em que Arroyo (2006, p. 17) traz a crítica “a formação do professor como um espaço 

periférico, na qual a formação do educador e da educadora de jovens e adultos sempre foi um 

pouco pelas bordas, nas próprias fronteiras onde estavam acontecendo a EJA”. Esse enfoque 

crítico do lugar da formação do professor, ainda é um desafio social e político para a própria 
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modalidade, pois acredito, como Nóvoa (1995; 1992), que toda e qualquer mudança na 

educação, tem que passar pela formação do professor. 

O cenário das discussões vem se evidenciado no desafio social de garantir o 

direito à formação do professor e professora da EJA. As pressões sociais internas e externas 

deram efervescência dessas discussões dos anos 90 e até então vem desenhando espaços, 

sobretudo para a EJA pela influência exercida da Conferência Mundial da “Educação para 

Todos”, (Tailândia, 1990). Essa Conferência influenciou na construção de um panorama atual 

com documentos de referência, importantes sobre a EJA, já citados como DCN‟s/EJA, 2000, 

bem como, a construção do entendimento ampliado, do conceito de formação como processo, 

permanente ao longo da vida.  

Enfatizo, também, o papel de influência da Confintea V (Alemanha, 1997) na 

aprovação de uma agenda de compromisso e de valorização para a melhoria das condições de 

formação e de suas perspectivas profissionais do trabalho dos educadores de adultos. Nessa 

Conferência, evidenciam-se as vozes dos que lutam pelo avanço da educação através de um 

modelo de formação que inovador, o qual perspectiva a formação cidadã, democrática do 

respeito à vida, à diversidade e suas manifestações como conhecimento gerado na construção 

social (RIVERO; FÁVERO, 2009).  

 Das Confinteas, foram construídos documentos de recomendações legais para 

referendar a legislação brasileira. A partir delas, nos Encontros Nacionais de Educação de 

Jovens e Adultos (Eneja), configuraram-se renomados espaços de discussão sobre educação, 

onde as diversas representações, os Fóruns de EJA de todo território brasileiro debatem e 

produzem documentos importantes para definição de políticas de formação do professor da 

EJA (RUMMERT, 2006). 

 Os Fóruns de EJA são definidos como espaços democráticos, que “privilegiam 

discussões e intercâmbios, socialização de experiência de experiências com o objetivo de 

contribuir para a formulação de políticas de ação” (CAMPOS, 2007, p. 1). Por essa razão, 

também, se constituem como espaços de formação dentro do Eneja-Encontro Nacional de 

Educação de Jovens e Adultos. Um encontro de interação e produção de relatórios, que dão 

visibilidade, dentro dos documentos legais, um lugar de significativos de avanços e 

articulações em pesquisas, bem como, a definição de um conceito de formação, na efetivação 

de políticas de formação continuada, voltadas para a modalidade (PAIVA, 2006, p.47). 
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 Como um forte movimento a favor da formação continuada do professor, desde a 

mais antiga reivindicação, conforme se pode constatar nos relatórios produzidos pelos fóruns 

nos encontros anuais do Eneja, há uma constante preocupação enfatizada e sistematizada, 

desde 1999 nos relatórios do Eneja sobre a formação do professor, que ainda hoje permanece 

no documento: 

 A criação de uma rede de formação e de pesquisa que deverá ser concebida com a 

contribuição do segmento Universidade, Fóruns de EJA, coordenação da Anped e 

segmento de educadores populares e professores da rede pública; 

 Garantia de investimento da esfera pública, em formação inicial e continuada 

específica para EJA; 

 O educador de EJA deve ser reconhecido como pesquisador de sua práxis pedagógica, 

sendo este o princípio orientador da formação na graduação e pós-graduação; 

 Que o governo Federal crie mecanismos que viabilizem o processo de formação inicial 

e continuada, por meio de parcerias entre as redes públicas e as instituições de 

educação superior, promovendo cursos de licenciatura para educadores da EJA e 

educadores populares (ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS, 2007). 

Na discussão de uma nova configuração da EJA e suas implicações na formação 

do professor, trago as inquietações do Fórum EJA/Bahia (2006), que foram encaminhadas ao 

Fórum EJA/Brasil, constituindo-se no VIII Eneja (URPIA, 2009). No referido Fórum 

estadual, discutiu-se e trocou experiências sobre a EJA e a formação de professores, que 

trabalham com essa modalidade, bem como conhecer e debater a viabilidade do Plano 

Estadual de Educação-PPE, e reforçar o debate da conjuntura nacional de políticas de 

formação do professor da EJA, que se confirmou na preocupação do Plano Educação da Bahia 

(DANTAS, 2012). 

O Plano Estadual de Educação estabelece para a formação docente diretrizes que 

são afirmadas no relatório do Fórum como uma formação profissional, que assegure o 

desenvolvimento da pessoa do educador e educadora, o domínio dos conhecimentos, dos 

métodos pedagógicos e que promovam a aprendizagem (BAHIA, 2006) em Dantas (2012, p. 

150). Esse encaminhamento está referendado no Parecer 11/2000 do CNE, que regulamenta a 

DCN‟s EJA, item III, assim como no eixo das Diretrizes, na função qualificadora, está a 

recomendação em nível de formação continuada (SOARES, 2002). 



101 
 

Nessa proposição, Dantas (2012, p 151) reforça que “a formação desses 

profissionais deve atentar à diversidade... às peculiaridades, diferenças culturais, experiências 

de vida, histórias de vida, saberes e características específicas, considerando-os sujeitos 

históricos”. Diante dessa consideração, afirma que não há uma formação única, obrigatória e 

específica para o professor da EJA (DANTAS, 2012). 

Das muitas direções a olhar, levantei também, as ações propositivas de formação 

continuada de professores da EJA, dentro dos Fóruns, a partir de 2015, que se evidenciam nos 

relatórios do GT 3 no Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos em Goiânia, XIV 

ENEJA de 2015. Essas proposições são memórias formativas do Fórum que se efetivam em: 

 Propor formação continuada em serviço para profissionais que atuam na EJA, com 

princípios da Educação Popular para atender a demanda de formação continuada dos 

profissionais que atuam na EJA; 

 O Fórum propõe que, as IES, Secretarias Municipais, Estaduais e distrital de Educação 

e demais instituições de ensino, durante o ano letivo, criem acordos entre as 

Secretarias e as Instituições de Ensino, para a organização de curso de Formação 

continuada; 

 Propõe formas de Organização Curricular da EJA, a partir das interconexões de 

saberes, superando a fragmentação do conhecimento. Sistemas de Ensino, até 2017, 

analisarão as resoluções para a estruturação da nova forma de atendimento 

(ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, GT 3, 

2015). 

Diante das reivindicações nacionais, as recomendações de parcerias com as 

instituições de pesquisa são um aspecto relevante para fortalecer as fragilidades do campo da 

formação do professor e da professora, a ressaltar a presença da Anped- Associação Nacional 

de Pós- Graduação e Pesquisas em Educação, nos Fóruns da EJA. 

 O apoio da Anped aos núcleos de Pós-Graduação das diferentes instituições 

universitárias com ampliação das pesquisas, cujo campo de investigação é a formação do 

professor e professora, nos trabalhos das dissertações e teses, mas ainda pouco expressiva, 

diante da complexidade desse campo na garantia da sua efetivação.  

As lutas consolidadas na trajetória dos fóruns até aqui não são o bastante. As 

lacunas dos processos de formação continuada do professor e professora da EJA perpassam 

por várias direções conceituais, mas o apelo social da garantia ao direito à formação do 
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professor prepondera sob os demais desafios para reestruturar as práticas pedagógicas 

fragmentadas na EJA, para romper com os desafios históricos em prol de perspectivas 

emancipatórias de mudanças e transformações significativas na qualificação dos professores 

da EJA. 

Em apelo às exigências da modalidade EJA, sinalizo os ideais freireanos como 

referências para a formação continuada do professor e da professora da EJA, a qual tem como 

pressuposto pensar a  formação continuada com a EJA  e não para a EJA. Essa preposição faz 

toda diferença de sentido, uma vez que coloca os sujeitos da formação intencionada numa 

lógica hermenêutica do formar pela “ação de formar” os professores e as professoras, num 

processo que considera a pessoa e seu contexto histórico de formação.  

A EJA é um campo de lutas, na qual se constitui numa batalha do ser -no -mundo 

com os outros, implicada de reflexões e compartilhamentos, da qual a categoria formação 

continuada na EJA, se impõe carregada da diversidade e da complexidade da prática do 

professor e professora, o que constitui um caminho de perspectivas para construir a 

valorização do professor e da professora, sujeito de mudanças, considerando sua trajetória 

histórica, tencionada socialmente no processo de formação. 

 

3.3 DIÁLOGOS FREIREANOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA: UMA CONSCIÊNCIA 

REFLEXIVA DA INTERAÇÃO COM OS AUTOS 

 

O processo de autoformação como um triplo movimento de tomada de 

consciência da formação é tratado por Pineau (2000) como uma característica imbricada na 

reflexibilidade e na interação entre a pessoa e o meio ambiente. Essa interação só é possível 

através da autonomização do sujeito em buscar autorizar-se ao questionar os contextos de 

formação com alteridade (JOSSO, 2010). 

Na perspectiva da alteridade e da autonomia, trago em evidência a influência do 

referencial Freireano como herança epistemológica em interação no diálogo da formação 

continuada do professor e da professora da EJA. Embora Freire não possa ser situado na 

abordagem biográfica, sua epistemologia se aproxima dessa abordagem pelo fenômeno da 

formação do ato de narram sua própria vida e resignificá-la em experiências de vida e 

formação, implicados com os saberes da pessoa construídos em suas relações históricas, 
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sociais, políticas, ecológicas e culturais, as quais influenciam o processo de formação 

permanente (ALIANÇA, 2011; SOUZA, 2006). 

Em Feire (2001; 1983; 1979), a consciência reflexiva é também consciência 

crítica em que coloca a educação como ato político, um saber pensar sobre. Uma reflexão 

crítica da relação teoria e prática, da qual enfatizava que “ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar possibilidade para a produção ou a sua construção” (1983, p. 40). 

Falar em formação a partir de Freire (2011; 2004; 2001; 2000; 1997; 1994; 1993; 

1991; 1983; 1979) é compreendê-la como um permanente processo, em inacabamento 

humano, construído na existência da pessoa no mundo e com o mundo. Nesse sentido, a 

transversalidade do pensamento Freireano anuncia possibilidades importantes para a formação 

continuada do professor e professora da EJA, na qual ele/ela é sujeito do processo. É um ser 

no mundo. 

Para Freire (1991), o conceito de formação está ampliado de sentidos, pois a 

formação se dá na perspectiva de uma educação reflexiva, norteadora de uma práxis em 

processo de inacabamento. Um processo permanente, que se constrói ao longo da vida, em 

que incorpora saberes históricos, sociais e culturais, os quais se constituem uma dimensão 

fundante da formação continuada, um processo permanente enraizado pelas experiências, 

[...] educação em favor... dos seres humanos, considerados como classe ou 

como indivíduos, [educação que] se põe como um quefazer histórico em 

consonância com a também histórica natureza humana, inclusive, finita, 

limitada (FREIRE, 1991, p. 72). 

A formação permanente e a educação permanente são inseparáveis, pois são 

atividades, eminentemente humanas, construídas no exercício da relação do sujeito no mundo, 

em que se reconhece o contexto como referência para a prática, reconhece-se os saberes do 

outro pela troca de saberes. Dessa forma, há uma constituição histórica no entendimento de 

que a formação continuada tem como proposta promover o desenvolvimento pleno das 

potencialidades humanas, a criação e a produção de conhecimento como prática (FREIRE, 

2001), 

A educação é permanente não por ser uma linha ideológica ou certa posição 

política ou certo interesse econômico o exija. A educação é permanente na 

razão, de um lado, da finitude do ser humano, do outro, da consciência que 

ele tem de fato de, ao longo da história, ter incorporado à sua natureza não 

apenas saber que vivia, mas saber que sabia e, assim, saber que podia saber 

mais. A educação e a formação permanente se fundam aí (FREIRE, 1997, p. 

20). 
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A educação libertadora para Freire (1997) é aquela em que o sujeito da formação 

problematiza a práxis. Nesse sentido, a problematização se configura como um exercício 

reflexivo do estar no mundo, do qual o professor, a professora, exerce sobre ou para agir 

melhor e aprofundar na compreensão da sua prática. 

Ao tratar do conceito de reflexão, Freire (1997) o institui como fundante para a 

prática pedagógica do profissional da educação na construção da práxis. O conceito de 

reflexão significa um resgate ao processo formativo, princípio essencial à constituição da 

docência sob o olhar reflexivo da prática, a qual ganha com o termo reflexão uma 

“compreensão do atuar, do pensar” a formação, reafirma Freire (2011, p. 68). Nesse sentido, 

explica que, “quando a prática é tomada como curiosidade, então essa prática vai despertar 

horizontes de possibilidades [...] esse procedimento faz com que a prática se dê a uma 

reflexão e crítica” (FREIRE, 1993, p. 40). 

Para melhor compreensão, o exercício da reflexão na formação continuada 

compreende uma ação que volta para “si mesma, através da reflexão sobre a prática a 

curiosidade ingênua, percebendo-se como tal, se vá tornando crítica”. A crítica implica o 

pensar como um movimento dinâmico, dialético realizado entre o fazer e o pensar sobre o 

fazer” em sucessivas reflexões, “do pensar para fazer no pensar sobre o fazer”, o que confere 

a transformação pela reflexão da curiosidade ingênua para a crítica do contexto do sujeito 

(FREIRE, 2001, p. 43-44). 

Em Freire (2001), a curiosidade epistemológica é resultante da transformação da 

curiosidade ingênua. Essa transformação é o prenúncio da criatividade, da indagação, da 

pergunta e inquietação. Para ele, a curiosidade nos mobiliza, “[...] não haveria criatividade 

sem a curiosidade que nos move, e que nos põe pacientemente impacientes, diante do mundo 

que não fizemos, acrescentando a ele algo que fizemos”. (FREIRE, 2001, p. 53). 

Para Freire (2001), a formação continuada de professores e professoras deve 

incentivar a autonomia, incentivar a construção e reconstrução de saberes na direção de uma 

prática crítico reflexiva, envolvendo, de forma articulada, os saberes do cotidiano escolar com 

os saberes advindos da experiência, saberes que se interagem e se complementam. 

A despeito dos saberes, o diálogo é uma categoria fundante para explicar os 

saberes necessários à prática pedagógica, que em Freire é a práxis. Uma construção dos 

saberes, que se constitui pelo encontro dos homens e mulheres é de reflexão da realidade 

sobre o que sabem e o que não sabem para construir novos saberes. Nesse sentido, a 
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construção dos saberes em Freire é dialogal e está calcada num concepção simbólica de 

mediação do conhecimento (FREIRE, 2011). 

Assim, o sentido dessa categoria está na acentuada implicação para a construção 

de saberes necessários à prática, pois, em Freire, o diálogo é o caminho que orienta a práxis, 

[...] não há outro caminho senão a dialogicidade [...] é vivenciar o diálogo. Ser dialógico não é 

invadir, não é manipular [...]. Ser dialógico é empenhar-se na transformação constante da 

realidade (FREIRE, 2011, p. 52). 

É, portanto, pelo caminho da dialogicidade que a formação continuada do 

professor e da professora da EJA deve pautar-se, ao problematizar o conhecimento dessa 

formação, pela crítica de quem está no mundo. E somente a partir dessa problematização em 

torno do diálogo, que emerge o conteúdo pragmático da formação, tecidos pelos saberes dos 

sujeitos da formação, sobretudo, o professor da EJA (FREIRE, 1983). 

A partir das categorias do pensamento Freireano: reflexão, diálogo e práxis na 

ação da prática, percebo que o caminho para a formação continuada do professor (a) da EJA 

pode ser definido por princípios defendidos por Freire (2011) em seu livro Pedagogia da 

Autonomia, o qual preconiza os saberes necessários à prática docente, a partir da 

problematização “não há docência sem discência”.  

A docência implicada na discência coloca o sujeito na condição de aprendente 

ensinante, uma relação de trocas de saberes entre os sujeitos da formação. Essa 

problematização desafia a formação continuada sobre a construção do aprender na docência 

na e pela prática reflexiva, em que Freire (2011) coloca como proposição de um projeto de 

vida, pois o professor, a professora precisam saber muito mais do que ensinar. 

Assim, os fundamentos Freireanos, fundantes à formação continuada, estão 

estruturados no conceito de formação permanente ao longo da vida, o qual atravessa os 

percursos da experiência construída pelo ser no mundo e do mundo. Na experiência, também 

está a fonte de saberes necessários à prática, os quais são transformados em saberes pela 

reflexão na e sobre e com a prática. Esses saberes são construídos na relação dialógica de 

aprender com o outro pela relação aprendente-ensinante, implicada numa práxis de 

valorização da pessoa no compartilhar do caminhar para si. 

O caminhar para si, processo formativo que implica a reflexão sobre a própria 

formação, exerce uma pressão sobre o mundo e no mundo para tomada de decisões na prática. 
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Este caminho para mim é de problematização e implicação sobre a formação continuada do 

professor da EJA, um campo aberto de muitas decisões e possibilidades do caminho a trilhar.  

O campo da formação continuada do professor e da professora da EJA no espaço 

formal se constitui de muitas lutas e exigência profissional, a qual tenciona uma formação do 

professor e professora, que tenha referência da diversidade nas especificidades dessa 

modalidade. Compreendo que esses tencionamentos da formação continuada, a partir do 

reconhecer os sujeitos da formação na sua diversidade pelo compromisso ético de construir 

uma proposta de formação que trabalhe como princípio formativo, o diferente não com a 

diferença em respeito à diversidade (FREIRE, 2004; ARROYO, 2006). 

Sobre a diversidade na EJA, trago na referência crítica do olhar ético, da 

desconstrução social na visão reducionista reforçada nas instituições escolares, onde se 

configuram a prática do professor, os silenciamentos e omissões no não reconhecimento das 

especificidades da modalidade dos sujeitos e contextos, que contemplam essa modalidade.  

Diversidade de educandos: adolescentes, jovens, adultos em várias idades; 

diversidade de níveis de escolarização, de trajetórias escolares e sobretudo 

de trajetórias humanas; diversidade de agentes e instituições que atuam na 

EJA; diversidade de métodos, didáticas e propostas educativas; diversidade 

de organização do trabalho, dos tempos e espaços; diversidade de intenções 

políticas, sociais e pedagógicas... Essa diversidade do trato da educação de 

jovens e adultos pode ser vista como uma herança negativa. Porém, pode ser 

vista também como riqueza. Pode refletir a pluralidade de instituições da 

sociedade, de compromissos e de motivações tanto políticas como 

pedagógicas (ARROYO, 2005, p.25). 

Identifico, na perspectiva da diversidade, que o diferente está no reconhecimento 

do sujeito da formação na sua humanidade, daquilo que o constitui humano singular, nas suas 

subjetividades dos sonhos, desejos das necessidades, estão os valores éticos da formação, 

implicados na pluralidade e coletividade, “homem-mundo na construção do ser-no-mundo 

com os outros” (FREIRE, 2001, p.17). Reconheço que essa relação do ser no mundo é 

indissociável para a formação continuada do professor e da professora, na construção de 

valores humanos e produção de conhecimento. 

Esse conhecimento são os saberes advindos da relação com mundo e as 

interlocuções que realiza em heterogeneidade com os demais atores sociais, nos saberes-

fazeres de suas práticas (CARRASCO, 1997). Na formação, a heterogeneidade passa pelo 

caminho da homogeneidade, num processo único da formação, através das experiências 

formadoras, articulada nas relações singulares-plurais das experiências construídas nas 

histórias de vida, narrativas-formativas (JOSSO, 2010). 
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Essas experiências nos atravessam no formar e no formar-se, configuradas pelas 

relações de interação, compartilhadas pelos aprendentes-ensinantes, as quais pertencem aos 

sujeitos reais, concretos, situados no tempo-espaço histórico-social, pelo entrelaçar das 

singularidades e pluralidade entre eu e nós, imbricados pela experiência, que constrói 

aprendizagem em processo constante, dinâmico e inacabado.  

 

3.4. FORMAR E FORMAR-SE  PROFESSOR(A)  DA EJA: ESPECIFICIDADES E 

SABERES DA PRÁTICA 

 

É pela reflexão sobre os saberes docentes da prática do professor e professora 

especificidades da EJA, que o processo de formar e formar-se se constitui. O termo 

especificidade da formação continuada do professor, professora situado em Arroyo (2005) 

define características dos saberes da prática, a qual envolve a vida, a existência. Esse tempo-

espaço da vida está constituído pelas experiências, marcas do viver, que perpassam pelo 

direito à formação, escolarização, conhecimento, cultura, identidade, memória, enfim o 

desenvolvimento humano em sua plenitude. 

Caminho em esclarecer pelo significado do termo especificidades, na referência 

etimológica da palavra, que se refere aquilo que é específico, particular, característica 

intrínseca, singularidade, de natureza diferenciada. Nesse sentido, a especificidade traz como 

conceito a “capacidade de agir de modo específico ou produzir algo específico, particular” 

(NETO, 2008). Arroyo (2005) considera essencial a formação continuada do educador, 

educadora se considerar as características para um agir específico e singular na modalidade 

EJA. 

Todavia, em Santos (2009), o termo especificidade, evocado dentro dessa temática 

dos saberes do professor, ganha sentido conceitual, portanto, pede amplo esclarecimento, pois 

“compreende o conceito de especificidades dos saberes docentes para a docência como um 

conjunto de princípios educacionais orientadores da prática profissional docente” (SANTOS, 

2009, p. 158). 

Nessa direção, o cuidado com o significado conceitual para a compreensão das 

especificidades dos saberes do professor perpassa pela reflexão da fonte originária dos seus 

saberes, uma vez que há diferentes saberes, e esses provêm de várias fontes (TARDIF, 2010). 
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O sujeito com suas peculiaridades socioculturais engendra uma dinâmica própria 

para desenvolver sua prática pedagógica. Isso envolve uma memória de significados da 

pessoa do professor e da professora, bem como, do profissional que se tornou, pelos valores 

éticos, formas de agir, de ser e de estar nos contextos formativos. O formar e o formar-se 

requer interações sociais, que se dão pela e na experiência com o outro, processo de 

construção da aprendizagem (MOITA, 1995). 

Os saberes do professor e professora nascem referencializados nas relações das 

experiências de vida, sob a influência familiar, social e cultural, que conduzem sua forma de 

agir, seus valores, sua ética social, por assim configurar sua prática, o campo de suas relações 

pessoais, interpessoais, sociais e culturais, que interferem no seu trabalho na produção de 

outros saberes, caracterizando assim a sua identidade profissional, aqueles que são 

construídos na experiência da prática, pela experiência e validados por ela (TARDIF, 2010). 

Identificada a origem dos saberes é salutar compreender como esses saberes estão 

configurado, na prática do professor e da professora da EJA. Para Tardif (2010), os saberes 

são originados de diversas fontes referencializados pelas experiências estabelecidas nas 

relações sociais e culturais. Em Josso (2010), é experiência formadora, que constroem os 

saberes, pois conduz a uma reflexão de aprendente na construção de saberes, uma 

aprendizagem que se articula hierarquicamente no saber-fazer. Em Freire (1997), os saberes 

são validados no reconhecimento da educação como construtora de movimento dialógico 

entre os sujeitos aprendentes-ensinantes para produção dos conhecimentos relacionadas à vida 

sócio-cultural da dimensão política, do ato de conhecer e de saber. 

Tal movimento envolve o diálogo, a liberdade de expressar seu saber como matriz 

formadora de uma prática carregada de sentidos da existência humana, o qual “atinge alcançar 

efetividade e eficácia na medida da participação livre e crítica dos educandos” (FREIRE, 

1997, p. 4). Os saberes nessa perspectiva são construídos pela experiência formadora de uma 

prática problematizadora, que valoriza o conteúdo experiencial da vida. 

A experiência construída na prática do professor da EJA tem especificidade 

própria, intrínseca a sua prática. Uma prática que é relacional no ser do mundo e com o mundo 

para, então, constituir em experiência de formação pela práxis. (FREIRE, 2001). Nesse 

sentido, compreender o formar e o formar-se é compreender um movimento de ação 

reflexionada pela prática do professor da EJA na sua relação histórica, social e cultural. 
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Para Freire (2001, p. 205), “a prática de ensinar envolve necessariamente a de 

aprender e de ensinar”. Essa reflexão envolve pensar a prática no exercício reflexivo de se 

aproximar e se distanciar dela. Dessa forma, o professor da EJA constrói saberes a partir dessa 

reflexão sobre as teorias que sustentam a sua prática, agora consciente delas pelo processo de 

aproximação e distanciamento. 

As especificidades dos saberes construídos pela prática, pela reflexão da prática 

requer uma formação, na qual o ensino, não é transferência de conhecimento, nem o formar 

“é uma ação, pela qual um sujeito criador “se dá forma ao outro ou estilo a alma”. Nesse 

dinâmica, Freire (2001, p.25) esclarece que “embora diferentes entre si, quem forma se forma 

e reforma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado”. Profundo processo 

de formação pelas experiências da vida em processo permanente. 

Compreender as especificidades do trabalho da prática do professor da EJA diz de 

situar a gênese da dimensão ontológica, que caracteriza a pessoa do professor e da professora 

com as marcas da vida em suas atividades pedagógicas, impregnadas de características, 

especificidades, identidades que constituem em processos de formação, que o envolvem 

pessoa e profissional que é (NÓVOA; FÍNGER: PINEAU, 2010). 

Caracterizo o formar e do formar-se como especificidades indissociáveis da 

formação do professor da EJA, os quais são construídos pela experiência de vida pelas 

referências pessoal, histórico, social e cultural, entrelaçadas nas experiências da sua prática, as 

quais produz o conhecimento construído ao longo da vida (JOSSO, 2010a). 

Identifico também como especificidade do processo do formar e do formar-se nas 

experiências formadoras, construtoras de aprendizagens, que configuram em saberes do 

professor da EJA, construídos pela diversidade de contextos e relações contextuais, as quais 

imprimem os traços pessoais-singulares, plurais-coletivos, no qual desenvolve seu trabalho e 

constrói aprendizagens na diversidade da prática social (JOSSO, 2010b). 

Os itinerários dos processos de formação constroem saberes da e na prática do 

professor da EJA. A partir da diversidade dos contextos e territórios de diversidade e de 

formação, que envolvem uma relação de valorização das histórias de vida, das fases da vida, 

das manifestações da cultura na vida, das memórias coletivas.  

Dentro da diversidade, as especificidades da prática do professor da EJA 

requerem saberes construídos, para além do processo de escolarização. Esses saberes vêm de 

fontes de uma formação, construída pela experiência da vida histórica, histórico- social e 
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cultural e ambiental, implicadas nos diversos espaços-tempos dos sujeitos históricos. Da sua 

ação refletida nas experiências da vida como campo do aprender, com o outro e com o mundo 

(FREIRE, 1979). 

Nessa perspectiva, as diferentes relações do professor com os atores sociais da 

EJA colaboram para efetivar aprendizagens, que geram saberes na prática e para a prática do 

professor. Isso se dá, através das trocas de conhecimento pelas diversas experiências, oriundas 

da vida pessoal e social, que na diversidade constrói o processo formativo, como característica 

cultural, fértil para construir a pluralidade do saberes nas especificidades da prática do 

professor, como espaço do aprender com o outro (ARROYO, 2005; FREIRE, 1983). 

Ressaltado que os saberes oriundos da experiência se confundem com os saberes 

da Ciência da Educação, reitera Santos (2009) em Tardif (2010), sobre o arcabouço que 

constitui a profissão docente e suas instâncias de formação. Esses expressam que os saberes 

das experiências de vida estão imbricados nas vivências pedagógicas, pelas reflexões, nas 

doutrinas e concepções. Esses saberes são oriundos das diferentes fontes da natureza humana 

pela experiência da prática, que caracterizam o saber-fazer do professor da EJA como 

especificidade na sua prática. 

Josso (2010) coloca que o saber-fazer é construído pelas experiências formadoras 

de saberes da prática. Para ela, o que torna uma experiência formadora é o integrar-se numa 

prática do saber-fazer e os conhecimentos, na inter-relação da formação entre a ação e o 

significado da ação. 

[...] é uma aprendizagem que se articula, hierarquicamente: saber-fazer e 

conhecimentos, funcionalidade e significação, técnicas e valores num 

espaço-tempo que oferece a cada um a oportunidade de uma presença para si 

e para a situação, por meio da mobilização de uma pluralidade de registros 

(JOSSO, 2010a, p.39). 

Ao tratar da perspectiva do formar e do formar-se como especificidades dos 

saberes da prática do professor da EJA, tem o esclarecimento de que ao identificarmos as 

especificidades desses saberes, passamos a compreender os princípios que dirigem a prática 

pedagógica, bem como, a constituição do saber-fazer do professor, quando esse se dispõe do 

uso de concepção, de técnicas, de normas desse conjunto de conhecimento, do qual mobiliza 

para exercer a sua prática (SANTOS 2009). 

O formar e o formar-se se constituem em processos de formação continuada, do 

qual o professor constrói na experiência e pela experiência formadora o caminhar para si 

(JOSSO, 2010a). Um movimento do formar-se, que constitui a singularidade do professor, da 
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professora e torna seus saberes específicos a sua prática na EJA. Para essa prática específica, 

estão as interações estabelecidas nas relações construídas nas histórias de vida, ampliadas por 

vivências com o outro.  

Nesse sentido, o formar e o formar-se se configuram na história de vida como 

processo autoformativo, referencial para uma proposta de formação continuada do professor e 

da professora da modalidade EJA. 
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4. REFERÊNCIAS DAS PRÁTICAS DA PROFESSORA JUSSARA: ELEMENTOS 

PARA PENSAR A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EJA 

 

A história de formação de cada um é uma história de vida. 

(DOMINICÉ,1985, p.198). 

O que a vida lhes ensinou? Cada história de vida contém o seu processo de 

formação. É o que Josso (2006, p. 375) afirma, quando se refere à vida. “Não haveria vida 

sem uma multiplicidade de ligações bio-psico-sociais, e ainda menos, história sem a 

constituição de ligações entre acontecimentos materiais e psíquicos de nossas vidas em suas 

dimensões individuais e coletivas”, estas ligações constroem a formação pela existência. 

Neste sentido, propus-me a caminhar na busca da compreensão de si, das 

narrativas-formativas, suas significações e sentidos dos elementos de composição das 

unidades de análise temática e das leituras do referencial, para a compreensão do corpus da 

pesquisa, a partir do processo de análise das referências, experiências e saberes da experiência 

implicadas nas práticas docentes da professora Jussara, que constituem elementos para a 

formação continuada de professores da EJA. 

Parti, nesta caminhada, apresentando a narração do sujeito da pesquisa, fonte de 

seu memorial formativo, com o referencial histórico, conteúdo das marcas e rituais, que 

figuram a sua existência. Assim procedi, na perspectiva de superar qualquer visão prescritiva, 

na perspectiva de não emudecer a voz da autora da narrativa, ou de anular seus saberes e o 

potencial singular da existência (GOODSON, 2007). 

Ao contrário, interessei-me em evidenciar a autoria de produção da história de 

vida da professora Jussara, narrativas-formativas, na opção da abordagem (auto) biográfica, 

para interpretação-compreensão da constituição do processo de autoformação, nas referências 

construídas pela experiência e os saberes da experiência, bem como, suas possíveis 

ressonâncias para a formação continuada do professor da EJA. 

Acerca da evidência potencializadora, dada à autoria da história de vida e 

formação da professora da EJA, fiz minha reflexão frente à superação da dicotomia, vida e 

trabalho, da qual Souza (2011) especifica que as dimensões pessoais e profissionais são 

tecidas pelas marcas que constituem as histórias individuais e coletivas. Estas marcas estão 

nos fios e linhas das narrativas, pessoais e profissionais ao longo da vida, que revelam os 

modos, os ritos e as relações dos sujeitos, bem como os espaços/tempos, que ocupamos na 
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existência com o outro, as formas de relação que desenvolvemos na interação com o trabalho, 

e de como tecemos a nossa produção e ofício educativo. 

Mediante meu processo investigativo, apresento nos fios traçados deste capítulo, 

minhas análises de informações, que produzi, através da abordagem inspirada em Souza 

(2014; 2011; 2006b; 2004) e Pineau (2000), análise interpretativa-compreensiva, em virtude 

do que assumi como compromisso de aproximação com o método (auto) biográfico.  

Neste compromisso, apresento o tecido das informações produzidas e 

interpretadas, primeiro, descrevendo a narração em síntese, fragmentos da história de vida do 

sujeito da pesquisa, a professora Jussara e, em seguida, por subtítulos, a interpretação-

compreensão das unidades temáticas, significados e os sentidos das narrativas-formativas, 

para, enfim, construir e compreender o corpus referencial da pesquisa sobre o objeto, 

formação continuada. 

 

4.1 LEMBRANÇAS E RECORDAÇÕES: LAÇOS QUE LIGAM À VIDA 

 

Início pelos fragmentos da história de vida-formação da professora, da qual 

presente, passado e futuro estão entrelaçados pela experiência de formação, processos 

inacabados num recomeçar no laço do existir. Esse laço é a vida, e, em Josso (2006), se define 

“que estar na vida é estar em ligação”. Evidenciar a “vida” é condição maior sem a qual não 

existiria o princípio, ou qualquer ligação que engendra uma trama, que une e cria os laços 

essenciais do indivíduo no mundo e com o mundo. Já Delory-Momberger (2012) nos diz que 

a condição biográfica, as histórias de vida e formação propiciam compreender os laços que se 

tramam ao longo da vida do indivíduo, pois elucidam como os indivíduos se tornam 

indivíduos, e se constituem nas pessoas que são ou que virão a ser. 

Trazendo a história de vida em fragmentos que referenciam a existência e a 

experiência formadora de identidades da pessoa, assim descrevo, da fonte do seu memorial 

formativo, as inspirações que narram a trajetória vivida.  Pelo ato de narrar, apresento a 

professora Jussara, que nasceu na década de 70, no povoado de meia Hora, zona rural do 

município de Irecê- Bahia. De família humilde de agricultores, praticavam a agricultura de 

subsistência,  criou-se nesse lugar, numa pequena casa, na qual ela é a 6ª filha de oito irmãos.  
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Nesta família construiu suas primeiras experiências de vida, na relação com os 

irmãos, os pais, ampliada com a terra e com sua comunidade, constituída de pessoas próximas 

pelo grau de parentesco. Tem no enraizamento familiar sua identidade e traços da gênese 

biopsicossocial, da miscigenação do povo brasileiro, na diversidade familiar e de gênero, 

demarcada nos hábitos e cultura da vida em família, da qual assumem e desempenha papéis e 

hierarquias, que influenciam na formação da personalidade e caracterizam o eu e o outro, 

naquilo que herdamos de nossas origens, primeiras referências sociais, dos parentes próximos, 

dos vizinhos e da cultura no cotidiano social (JOSSO, 2006). São princípios de valores, que 

nos constituem tecidos por fios e enraizamentos históricos, que se formam e nos formam. 

Conforme Delory-Momberger (2012), a narrativa, história de vida e biografação, 

teoriza discussões epistemológicas de formação, ao entrecruzar as relações específicas entre o 

indivíduo, sua singularidade e as suas experiências, que são construídas pelos percursos 

socioculturais, linguísticos, históricos, econômicos e políticos, implicadas no que representam 

de si, pelo atravessamento existencial das suas experiências construídas ao longo da vida.  

A professora Jussara nesta trajetória da existência sempre viveu no campo e no 

convívio com a comunidade, da qual se orgulha. No torrão
2
 das suas origens está a força da 

terra onde nasceu, viveu a infância e adolescência, trabalhou na roça e estudou as primeiras 

etapas escolares e, ainda, hoje trabalha como professora da EJA, na única escola do povoado, 

que traz à memória seu tempo de criança, sue convívio em família, seus sonhos, aspirações e 

expectativas, referências para a vida. E, assim, descreve no fragmento da narrativa-formativa. 

Minha infância, saudades e descobertas... 

Durante toda minha infância vivi com minha família, numa pequena, porém 

acolhedora casa de alvenaria, dentro dum terreno de 10 tarefas que herdamos 

do meu avô paterno. Vivíamos da agricultura de subsistência, onde tudo que 

colhíamos era para o sustento da família. Meu pai Sr. Edvaldo plantava a 

roça e contava com a ajuda dos filhos mais velhos e a força inigualável de 

minha mãe D. Rosália para o trabalho na lavoura... minha mãe, tinha uma 

personalidade forte, era corajosa e otimista... Tanto meu pai quanto minha 

mãe só estudaram até a 2ª série do ensino fundamental, o suficiente para 

assinarem o nome e fazer os cálculos do cotidiano, por isso mesmo, nunca 

mediram esforços para nos colocar na escola.... Sonhava com o dia em que 

também iria para escola... Em 1980 ingressei na escola de minha 

comunidade, as crianças tinham que ter sete anos completos, para começar a 

estudar. Comigo não foi diferente (N.E, 2005). 

A história narrada permite o contato com a memória, recordações e lembranças, 

permite que a evocação da história do presente, do passado e futuro em correspondência. 
                                                           
2
 Em referência a terra de origem. Aderência a identidade da pessoa do campo, da roça como parte do eco 

geográfica do sujeito do campo. 
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Possibilita também que o indivíduo se biografe de modos diferentes, pois cada um é sujeito 

singular-plural, coloca Delory-Momberger (2006).  

A narrativa é a possibilidade de reconstruir a vida, pois é “matéria instável, 

transitória e viva, que se recompõe sem cessar no presente do momento em que ela se 

anuncia” (DELORY-MOMBERGER, 2006, p. 362). É esta história que nos constituem seus 

domínios singulares e plurais em territórios de vida individual e social, implicados com 

princípios, que caracterizam a nossa vida, o ser humano que somos em nossas diferenças e 

formas de expressão, e manifestação. São experiências e referencias do que somos, e do que 

queremos ser (DELORY-MEMBERGER, 2012). 

Ao narrar a sua vida, a professora apresenta este momento de escrita como obra de 

arte, momento de reconstrução, de reflexão. Compara sua trajetória como processo de 

lapidação e aperfeiçoamento narrados neste excerto. 

Verdadeira obra de arte! É assim que concebo não apenas a produção escrita 

deste memorial, mas o momento agora vivenciado, o qual passou por um 

longo percurso de busca, conhecimento, reflexão e aprimoramento. Uma 

obra prima, que fora aos poucos sendo esculpida, lapidada, aperfeiçoada por 

mim. O registro escrito de minha própria trajetória de existência. Rememorar 

e compartilhar minhas memórias neste momento tem-me gosto e sentimento 

de façanha artística, pois trago a público algo que conta minha história de 

vida, história de muitos personagens interligados por elos afetivos, sociais, 

profissionais. ... Por isso, ao relevar minhas memórias, estabeleço relações e 

vínculos, faço novas reflexões, desenvolvo possibilidades que me são, como 

sujeito que hoje sou, questões de prazer, orgulho... de honra (N.E, 2005). 

São os sentidos e significados constituídos pelas referências de família e 

comunidade, de cultura e de sociedade, que tecem a sua identidade. Essa identidade está 

afirmada por suas raízes primárias, a família, e por ela tecem as marcas do que é, do que está 

sendo e do que está por vir. 

Este processo de reflexão, organizado e narrado pela professora, traz marcas 

referencias da autoformação, evidenciada pela história de vida, a qual Pineau (2000) coloca 

como um processo, que não se dá no isolamento, mas pelas interações definidas por ele na 

abordagem bio-cognitiva. Tal processo é vital e permanente, emerge na existência na 

morfogênese e da metamorfose das interações entre as pessoas, o meio físico e social. Uma 

consciência construída pela reflexão. 

Na história narrada em tempo presente, a professora Jussara tem na identidade 

pessoal, a personalidade e atitude, sustentada pela sua trajetória de vida-formação. Com muita 

autenticidade, dinamismo e ativismo social,  coloca-se no mundo e com o mundo, afirmando- 
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se como mulher negra, professora, militante da educação, defensora do campo, do semiárido 

do sertão baiano. Mulher de luta e enfrentamento em prol das causas populares, que decide 

ampliar seu ativismo dos movimentos sociais para o campo político, quando se candidatou a 

variadora das eleições de 2016, levantando a bandeira de luta pela educação. 

Nesta auto definição, suas afirmações são fortes e fundam os elementos de 

produção e construção da identidade pessoal e profissional na experiência do vivido. Ao se 

afirmar como “mulher negra, professora, militante da educação, defensora do campo”, traz, 

em suas palavras, não apenas expressões que a caracterizam socialmente, ou significados que 

a definem como pessoa, mas palavras transformadoras do que foi vivido, e ainda do que viver, 

uma vez que, pensamos por palavras e elas têm um grande poder sobre nós, pois nos 

possibilitam processo formativo, de sentidos e experiências de vida, “no que nos passa”,” no 

que nos acontece” e” o que nos chega” (BONDÍA, 2002, p.24). 

Quando a professora enfatiza sua condição de “mulher negra”, estabelece pela 

relação étnico racial e de gênero nas narrativas de si, busca evidenciar suas referências de 

origem familiar, assim na admiração a irmã, que trazia aspectos fortes, ressaltados na 

personalidade, na capacidade de superação, assim como a caracterização na classificação de 

raça do povo brasileiro, herança dos bio tipo familiar. Essa passagem parece desprovida de 

possíveis preconceitos, ao mesmo tempo, evidencia as marcas, elos afetivos e conflitos, que 

definem uma ética e estética, que tecem sua vida pela afirmação e construção da identidade 

social, que a confere. Os excertos dizem.  

(Irmã)... embora não gostasse do trabalho na lavoura, era muito decidida, 

havia herdado da minha mãe, uma personalidade forte, era corajosa e 

otimista; por isso, querendo ajudar a família, saiu de casa cedo, indo 

trabalhar em Irecê como empregada doméstica. [...]Eu, embora muito 

pequena, a admirava muito, achava-a bonita, nem parecia ser minha irmã, 

pois era a única de nós realmente branca, apesar de termos essa mistura 

natural da miscigenação do povo brasileiro, onde na mesma família uns são 

mais claros, outros mais escuros, cabelos e cor da pele diferentes etc; porém 

ela era bem diferente, tinha cabelos loiros e olhos claros, herdados de nossa 

avó paterna ou de nosso avô materno (N.E, 2005). 

O processo das narrativas de si é também processo de formação permanente, ato 

de lembrar, narrar e refletir sobre experiências vividas, daquilo que nos tece, que nos toca e 

que se passa conosco, construindo assim, pela reflexão, nossas identidades refletidas em 

nossas histórias de vida, (BONDÍA, 2002). 

O processo biográfico de construção de identidade, Dubar (2005, p, 142) atribui a 

como “ato de pertencimento”, para definir que tipo de mulher ou de homem você quer ser. 
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Essa definição característica de pertencimento reivindicatório de uma identidade social, real 

construída, por rupturas e continuidades, produção ou reprodução, da qual demarca 

dualidades que estratificam em discriminações e desigualdades sociais, através das feitas por 

nós mesmos. 

Empreendo pela compreensão dizível, do indizível desta passagem rememorada 

pela professora, como processo construído a partir das relações sociais que emergiram na sua 

origem familiar, na relação de experiência individual e vida social, e se configuram como 

elementos subjetivos. Assim, este processo identitário revela como referência a identificação 

ou a não identificação do que a professora vivenciou ao longo da sua existência, apreendendo 

e provocando rupturas e mudanças, assimilando comportamentos que constroem sua 

identidade. O significado da expressão “mulher negra” foi provocada no diálogo da entrevista 

narrativa na transcrição do excerto. 

Ser mulher, de uma comunidade do campo, ser negra, foi sempre um desafio 

a ser enfrentado e ultrapassado durante quase toda a minha vida, 

principalmente quando me torno professora e passo a frequentar espaços que 

antes não frequentava. Neste sentido, a militância foi /é fundamental, pois 

foi com a militância que aprendi que pude compreender melhor as questões 

de gênero e perceber que o preconceito com o sexo feminino e com o povo 

negro é uma triste herança cultural de nosso país (N.O, 2016). 

Como mulher, a professora se define pela categoria de gênero e raça, impregnada 

de sentidos e de significações, que demarcam sua identidade social, na profissão uma 

controvérsia relação no que se refere à questão de minoria. Quando se trata de minoria,  

refere-se aos processos discriminatórios dos espaços emancipatórios para a garantia de 

direitos. Quando por maioria, quando se refere à atuação e participação na profissão docente. 

O magistério tem a sua maioria, a presença do gênero feminino, o que implica processos 

formativos diferenciados para a constituição da docência, ao se considerar, que o gênero 

possui múltiplos papéis, seus fazeres e saberes da vida familiar e social, que constituem 

identidades. 

O papel feminino do sujeito da narrativa acompanha culturalmente a constituição 

da sua identidade de gênero, desde a infância, perpassa a adolescência atravessada na vida 

escolar, na vida adulta marcada pelo casamento, o nascimento de filhos, a relação matrimonial 

e a vida profissional. Estes atravessamentos constituem a identidade de gênero e se revela na 

docência pelo exercício das práticas. Estas práticas são organizadas sob a influência destas 

experiências vividas e produzem saberes singulares, que se constituem em processos de 

formação na vida. 
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Sobre saberes, Tardif, (2005) afirma que os saberes têm origem em diferentes 

fontes e naturezas diversa. Nessa diversidade os saberes experienciais do vivido extrapolam 

esse vivido, pois deixam de ser individuais e passam a ser transmitido na vida social, pelas 

práticas da própria vida social. “Os saberes... são experienciais [...]”, e são formados de todos 

os demais saberes “(p. 54), passam pelo polimento da reflexão, e interagem na vida 

profissional e social. 

Quando falamos da identidade de gênero e de raça é inevitável não direcionar um 

olhar diferenciado sobre a diversidade, e as formas de conceber e entender a manifestação da 

identidade. No caso, gênero é social, sexo é biológico. Nesse sentido, este olhar conceitual 

nos desafia dentro da perspectiva formativa-investigativa, pois a singularidade que lhe é 

peculiar, provoca a reflexão sobre processos constitutivos do ser “mulher”, mediante as 

experiências sociais, que emergem da cultura, produzindo em nós outros enfrentamentos e 

desafios experienciais, atravessados na profissão, e no ofício do professor.  

A constituição das identidades de gênero e raça tem sentidos formativos, pois 

constroem afirmações do que a professora representa na sua existência singular/plural, a partir 

das  relações culturais e sociais produzidas pelas experiências com a família, na vida escolar e 

na profissão, portanto, é um referencial de ritos e simbologias, que se configuram e se 

caracterizam em valores formativos (CARVALHO, 2011).  

Quando a professora Jussara se afirma “negra”, evidencia na constituição do 

referencial formativo, as questões étnicos-raciais pela afirmativa da identidade subjetiva 

marcada pela singularidade e pluralidade, constituída de valores éticos e estéticos, 

encharcadas de significados, de saberes culturais, sociais construídos nas experiências vividas, 

tecida na vida da professora, naquilo que nos passa e nos toca, que faz parte do ser no mundo 

e com o mundo, do eu com os outros, formando, assim, processos socializadores de 

experiência e saberes da experiência.  

Esta autoafirmação, de “mulher negra”, representa a identidade evocada em 

reivindicação social de um sujeito político, por isso seu diálogo é formativo e representativo 

de significados, por compor a consciência da sua identidade social, compartilhada 

culturalmente. Finger (1996) em Nóvoa e Finger (2010) destacam que o ser político na 

formação dos percursos da vida adulta perpassa pela formação crítica e emancipatória, por 

meio da tomada de consciência. Essa formação torna o sujeito militante, e o que redefine o 
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aspecto político na concepção biográfica é, sobretudo aquilo que a pessoa conseguiu se 

apropriar de maneira crítica. 

Nesse sentido, ao afirmar-se “negra” há uma expressão da formação crítica da 

professora sobre sua identidade. Munanga (1999) discute essa assunção de identidade 

assumida trazendo considerações sobre “raça” e identidade negra, na ressalva que há uma 

riqueza que temos, e essa riqueza se dá pela cultura que assumimos. O compartilhar a 

identidade com o outro traz reflexões sobre os processos de formação, implica em refletir 

sobre as pessoas e suas relações de convivência social, no mundo, com o mundo e com o 

outro, bem como produção de saberes experienciais. 

A convivência social marcada pela presença no mundo e com outro, em 

fragmentos da narrativa oral, situa referência da autoformação, eu no mundo, apresentada no 

discurso narrado, como espaço/lugares de pertencimento, ativismo e militância, que implicam 

modos de vida por fortalecer os enraizamentos de origem familiar, produzindo culturas e 

identidades. Estes enraizamentos produzem, também, práticas formativas referenciadas pelas 

experiências vividas em diferentes contextos sociais. 

Nasci e me criei no pequeno povoado de Meia Hora.[...] Na escola do meu 

povoado só haviam as turmas de alfabetização a 3ª série, a partir da 4ª série 

tínhamos que estudar em Irecê, eu, como muitos outros, também fiz o 

mesmo trajeto [...]Meu processo de formação continuada se deu/se dá parte 

dentro das propostas formativas da Rede Municipal de Educação de Irecê, 

onde tenho me dedicado profissionalmente, e parte nos espaços não formais, 

pela militância nos movimentos sociais, principalmente no que diz respeito 

À Educação do / no Campo. [...]. Nesta perspectiva, tenho discutido, 

estudado, e até realizado debates sobre educação contextualizada, dentro e 

fora da rede municipal, no que se refere à politica nacional de Educação do 

Campo (N.O, 2016). 

Neste excerto, ao se revelar como sujeito do campo, “nascida no povoado da zona 

rural”, a professora evidencia o caráter de pertencimento, e sua implicação com este espaço 

nas lutas e bandeiras que levanta dentro dos movimentos de base que participa (educação do 

campo) revelando princípios dos saberes inerentes a sua prática, bem como características que 

lhe são peculiares à formação, singularidades, subjetividades assumidas no discurso do 

referencial de formação bio-pisco-social (JOSSO, 2006) e bio-cognitiva (PINEAU, 2000), que 

me ajudam compreender a constituição da pessoa da professora nas experiências formativas, 

para além do vivido, bem como, contribui para interpretar seus percursos identitários, que, por 

sua vez, produz conteúdo significativo ao processo da autoformação ao longo da vida. 
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Os saberes evidenciados no discurso da narrativa, além de revelar a identidade, 

pertencimento, revelam também as referências e as especificidades de uma prática reflexiva 

da formação política, implicada e sustentada nos princípios de uma práxis humana, 

entrelaçada na vida social, e nas experiências das práticas sociais, na qual busca prosseguir 

em formação uma postura organizada e concreta de intervenção, que considera o sujeito e 

suas experiências concretas de vida (GRAMSCI 2011). 

A postura de compromisso e militância na educação do campo, da professora da 

EJA, permite afirmar que, este processo é formador, pelos conhecimentos produzidos na 

relação com a vida e o trabalho (CALDART, 2003). E os saberes apreendidos nesta relação/ 

implicação são constituídos pelas experiências de formação na diversidade e interação com os 

espaços sociais de formação, formal e não formal e informal. 

Neste caminho, a reflexão da professora por uma educação contextualizada firma-

se num movimento de uma força, a qual Pineau (1985) coloca que é reação-reflexo e só 

depois reflexão-ação de práticas, para além do espaço/tempo da escola que trabalha, pois a 

educação vivenciada na prática da professora se amplia dentro dos movimentos sociais e 

alcança outras estruturas e instituições da sociedade. Nesta direção, compreendo que a 

formação se estrutura a partir da vida nos laços da existência que as narrativas de si produzem 

com ressonância e reflexibilidade biográfica aos processos formativos (NÓVOA; FINGER, 

2010, p.102).  

 

4.2 SABERES DA EXPERIÊNCIA:  RESSONÂNCIA NA FORMAÇÃO 

 

Perspectivada em interpretar as narrativas-formativas da professora Jussara, 

apresento as narrativas imagéticas, que desvelam em atos a experiência (MERLEAU-

PONTY, 2004). Ao desvelar as práticas da professora nas imagens das fotos, desvelam-se, 

também, modos de vida, representação social da prática, identidades, lembranças e 

recordações do vivido congelado na imagem da foto, mas que produzem os significados da 

experiência, referencial de saberes. 

Sobre o saberes, Dominicé (1985), em Nóvoa e Finger (2010, p. 213), vai dizer 

que, “a cada um sua narrativa, a cada um o seu saber”. Desta forma, em cada caminho 

percorrido, está implicado a sua formação, assim como, o processo de interpretação que nos 

coloca na pista destes processos formativos. Nesta perspectiva, dou continuidade às análises 
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pelas leituras cruzadas das narrativas da professora Jussara, apresentando cenas do cotidiano 

da prática na EJA, das quais interpreto as pistas deixadas nestas narrativas imagéticas para 

compreender as referências de sua prática como elementos formativos como perspectiva 

intersubjetiva. 

A sequência das fotos revela o cotidiano das práticas do trabalho docente com a 

EJA na escola Anita Marques Dourado, no povoado de Meia Hora. Essas fotos compreendem 

o período de investigação entre 2015 e 2016. Com o apoio dos meus registros de campo, narro 

as narrativas imagéticas para interpretação dos saberes do contexto em cena. 

Dentro da perspectiva (auto) biográfica, Pineau (1985) afirma, em Habermas 

(1987ª), que o saber é hermenêutico, e tem por tarefa compreender e interpretar o próprio 

saber, pois este designa do resultado da reflexão atravessada pela passagem de sensações e 

vivências da experiência, numa consciência refletida por parte do indivíduo; isso inclui a 

compreensão da história, os fatores sociais e culturais que determinam o percurso da vida. 

 

1. Apresentação teatral do Cordel- ABC do preguiçoso (Xangai), na turma da EJA.  

   

Fotos - arquivo da escola Anita Marques Dourado, 2015. 

 

O teatro é uma linguagem presente nas atividades da EJA desenvolvidas pela 

professora Jussara. Nessa sequência de fotos, está o registro de uma proposta de trabalho com 

textos ABC do preguiçoso (Xangai), cujo gênero da literatura de cordel foi interpretado na 

linguagem teatral pela professora da EJA e outra colega de escola, para trabalhar no mês de 

março, as questões de gênero, relacionadas à vida da mulher nordestina. De forma bem 
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humorada, a representação dos problemas sociais como a seca, as condições de moradia, a 

fome, questões de gênero foram trabalhadas pondo em evidência, o papel social e cultural do 

homem e da mulher. 

Através dessa proposta, a professora trabalhou com consignas metodológicas, que 

abordam a diversidade de linguagem e gêneros literários para contextualizar a vida, e as 

relações sociais, culturais dos sujeitos e contextos da EJA, marcados e relatados por histórias 

de vida, que apontam: a resistência dos companheiros para que as mulheres voltem aos 

estudos, os modos e expressões do machismo na cultura das relações do homem do Sertão, os 

enfrentamentos e superações recorrentes aos alunos da EJA.  

Estes problemas levantados nos cotidianos de suas vidas se transformam em 

temáticas formativas, que são organizadas em conteúdos de aprendizagens significativas, pois 

se aproximam das experiências de vida e formação destas pessoas. Os temas são tratados 

dentro das áreas de conhecimento, e trabalhados na perspectiva da reflexão e leitura do 

mundo.  

Nessa perspectiva, a professora mobiliza os saberes experiências, polidos e 

ampliados aos saberes profissionais para promover reflexão-ação-reflexão, através da 

contextualização das vivências e experiências de vida. 

 

2. Organização da turma da EJA do São João da comunidade da Meia Hora  

   

Fotos - arquivo da escola Anita Marques Dourado, 2015. 
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Com a antecedência de um planejamento que envolveu dois meses de trabalho 

(maio e junho), a professora Jussara produziu e organizou com a turma da EJA a festa 

tradicional de São João, na Escola Anita M. Dourado, com o tema “Nordeste, Terra Mãe, no 

compasso do forró!”. 

Este projeto teve planejamento sistematizado nas aulas da turma, da qual a 

professora e os alunos fizeram uma sequência didática, que envolveu toda a escola e a 

comunidade da Meia Hora, que participou de todo processo nos encontros e seminário final, 

para apresentação do tema e das temáticas que envolveram o projeto junino.  

Cada grupo de família dos alunos ou populares, que participa do São João e 

coloca barracas no evento, voltou para a escola para estudar o tema com a EJA para 

compreender sobre a importância da preservação da cultura local, que demarcam a identidade 

da comunidade e, sobretudo, a identidade do seu povo.  

Os barraqueiros montaram suas barracas com um estande representando um 

estado do Nordeste, suas características geo-história, a fauna, flora, economia, identidade 

cultural e social. Todo conhecimento sobre o tema foi estudado na escola e apresentado no 

seminário final, realizados com a presença da comunidade na escola. 

Essa forma de participação da comunidade foi mobilizada pela turma da EJA, por 

conta de que a festa de São João é a mais importante do povoado. A cidade de Irecê vem 

prestigiar o evento no povoado porque nesta festa se conservam características regionais, 

peculiares à cultura do povo do Sertão. 

 

3.Atividade de interação na aula de Filosofia na turma da EJA 

   

Fotos - arquivo da pesquisadora, 2016. 
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As formas de interação são constitutivas para consolidar as vivências de 

experiências formadoras de aprendizagens significativas para EJA. Nessa atividade, a 

professora Jussara planejou para trabalhar em Filosofia conteúdos atitudinais que contribuem 

para fortalecer as relações sociais e afetivas na turma da EJA. Desta forma, entregou a cada 

participante dessa dinâmica de socialização dos sentimentos, luvas de silicone que foram 

transformadas em bolas de assopro. As luvas simbolizando as mãos que doam sempre alguma 

coisa e, assim, cada pessoa podia representar um sentimento, um afeto, uma emoção para doar 

ao outro. 

A dinâmica se desenvolveu com uma reflexão da leitura de um poema 

acompanhado de um fundo musical para a construção de vínculos e sentimentos, circulantes 

para um contexto humanizador. A turma representou e escreveu na luva palavras e desenho, e 

depois encheu-a com ar e pôs-se a lançar para cima no embalo de uma música, em direção dos 

outros participantes 

Após essa etapa, a professora dirigiu a dinâmica e convidou a turma para sentar 

no círculo para dialogar, qual sentimento chegou a suas mãos pela bola de luva. Os alunos 

participantes leram, então, a palavra e o desenho e, assim, dedicavam ao outro aquele afeto 

simbolizado. 

 

4. Visita da EJA na ABAI de Irecê-BA 

  
Fotos - arquivo da pesquisadora, 2016. 
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O trabalho com temáticas voltadas para os Direitos Humanos, desenvolvido com a 

EJA, levou a turma para uma visita na ABAI de Irecê, no mês de abril, após a discussão sobre 

os direitos dos idosos no Brasil e um estudo da legislação do Estatuto do Idoso. 

A visita envolveu um processo de autorização da associação com agendamento 

prévio para este trabalho. Os da EJA se mobilizaram e levaram frutas, planejaram e 

desenvolveram algumas atividades com os idosos internos. Entre as atividades, a música de 

caráter religioso para uma reflexão de fé, contação de causos e leitura de cordel. 

Logo na chegada, a alegria do reencontro com duas pessoas da comunidade que se 

mudaram do povoado há muito tempo e que naquela tarde estavam juntas com amigos e 

vizinhos, de um tempo passado, que no presente se encontram para rememorar e recordar suas 

experiências da vida na comunidade e das pessoas que compartilharam essa vida na 

comunidade da Meia Hora. 

Esta troca de experiência construída pela interação com outras pessoas da mesma 

fase da vida provocou reflexões e manifestações de sentimento sobre a finitude humana, as 

limitações físicas do idoso, os afetos, a importância da construção de vínculos familiares e 

sociais, as questões de saúde física e mental, a discussão sobre aposentadoria. Vários 

desdobramentos foram traçados como conteúdos significativos, transversalizados na prática 

da professora com essa proposta metodológica de aula de campo. 

 

5. Atividade cultural da EJA - cordel testamento de Judas na Escola Anita Marques 

Dourado 

    
Fotos - arquivo da escola Anita Marques Dourado, 2016. 
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A cultura da queima do Judas no povoado de Meia Hora estava a cada ano 

desaparecendo do calendário cultural desta comunidade. Restava a saudade representada pelas 

lembranças e recordações das pessoas mais velhas, que já nem estão mais entre os vivos, que 

mantinham a tradição da queima do Judas, na praça central do povoado e alegrava crianças, 

jovens e adultos.  

Para resgatar esta tradição na comunidade, a professora Jussara planejou e 

promoveu com a turma da EJA esta manifestação da cultura popular, que retrata a traição 

vivida por Cristo e como punição ao traidor, a população o queima em praça pública dando a 

mensagem de como reagem à traição. Há simbolicamente, nessa manifestação cultural, a 

expressão da religiosidade cristã e do paganismo, representado no comportamento social 

herdado de geração em geração. 

Nessa proposta os alunos da EJA refletem sobre suas tradições socioculturais, 

bem como reflexões das práticas sociais nos ritos da religiosidade, os quais contribuem para 

construção de outros saberes impregnados na experiência da cultura local.   

A partir do cordel de sua autoria intitulado o “testamento de Judas”, a turma da 

EJA confeccionou na escola, o boneco de pano representando o Judas e organizaram toda 

encenação, primeiro com a leitura do testamento, e depois a queima do Judas, que acontece, 

segundo a tradição, após a semana santa. 

Toda a comunidade se reuniu em frente da escola, ouviu o cordel, que narra os 

últimos desejos do Judas, ao qual deixa seus pertences e objetos pessoais para as pessoas da 

comunidade, das quais estão mais envolvidas na manifestação pelas interações sociais de 

grupo da escola, da igreja, da associação cultural. Estas são citadas no cordel com versos de 

humor retirando das pessoas que assistem muitas rizadas, até a hora mais aguardada, que é a 

queima do Judas. 

 

4. 2.1 Experiências reveladoras dos saberes-fazeres 

 

O que estas experiências nos contam da prática da professora EJA? Estas 

experiências nos contam sobre uma prática pedagógica contextualizada ao revelar 

significados e sentidos formativos do visível/dizível para nossa interpretação-compreensão 

(JOSSO, 2010). 
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As experiências da prática, reveladas nas narrativas imagéticas, trazem 

ressonâncias à formação do professor e da professora por evocar um saber-fazer, que 

mobilizam recursos que são indispensáveis a qualquer processo pedagógico, que envolve o 

ensinar e o aprender. Esse saber-fazer tem como referência a experiência colocada por Josso 

(2010, p. 59-60) “que se efetua de modo mais global, a qual permite ver com clareza um 

modelo educativo” centrado no aprendente. 

Para melhor elucidar o saber da professora em todas as narrativas reveladas, 

encontramos nelas as características de um saber experiencial do qual, Tardif (2010, p. 109) 

caracteriza como um saber “ligado às funções dos professores”, e através dessa ligação, o 

professor se mobiliza para modificar e modelar a rotina, pela importância que atribuem à 

experiência. 

Neste sentido, não se trata de ignorar o conhecimento, as disciplinas e seus 

modelos educativos; ao contrário, deve-se considerá-las a partir das experiências do 

aprendente, como observamos nas práticas narradas a partir das histórias da prática: 

Atividade de interação na aula de Filosofia na turma da EJA e a Visita da EJA na ABAI 

de Irecê-BA. Estas atividades evidenciam as referências da prática, por revelar a sua 

consciência reflexiva sobre o trabalho com a EJA. Essa consciência em Freire (1997, p 4), 

“consiste no desenvolvimento crítico da realidade...implica pois que ultrapassemos a esfera 

espontânea da realidade [...]”.  

A consciência para Freire (1997) não pode existir fora da práxis, fora da 

experiência formadora, sem a ação e reflexão, pois é dessa forma que concebe o processo de 

transformação, que é parte característica do sujeito. Essa consciência para Finger (1986) faz 

parte do processo de “tomada de consciência”, que tem como efeito a emancipação da pessoa 

e da sociedade, porque atribui sentido às experiências produtoras de saberes, reflexivo e 

crítico, da qual deveria ser a maior preocupação da prática pedagógica. 

Dentro desta visão de que a prática educativa, contextualizada, construída na 

conscientização e emancipação como as desenvolvidas pela professora nas narrativas 

imagéticas citadas acima contribui ainda na promoção e construção da identidade social dos 

sujeitos, quando essa construção não se desvincula da realidade e das experiências dos 

sujeitos implicados (ARANHA, 1996). 

Nesta atividade da prática, se evidência, portanto, o caráter ideológico, subjacente 

à práxis de uma teoria pedagógica, implicada na ação e reflexão da professora pela 
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intencionalidade de trabalhar com os problemas da realidade vinculados aos processos 

histórico-sociais e culturais, bem como o referencial de valores que são fortes elementos na 

construção dos saberes da vida e formação da professora, componentes que integram a de sua 

identidade docente com a experiência formadora. 

Estas experiências evidenciadas pelas práticas da professora se caracterizam como 

experiência formadora, porque produzem saberes significativos, que constituem e são 

fundamentos para a formação. Sobre a experiência formadora, Josso (2010) esclarece que 

promove “uma aprendizagem que articula, hierarquicamente: saber-fazer e conhecimentos, 

funcionalidade e significação, técnicas e valores num espaço-tempo que oferece a cada um a 

oportunidade de uma presença para si” (p. 38).  

Vemos, portanto, em cada sequência de fotos, uma prática implicada com 

experiências transversais, das quais revelam à construção de várias aprendizagens, que 

envolvem a criatividade e habilidade; essas estão interligadas entre si num processo que é 

para Josso (2010) central, a autonomização. Dentro dessa visão, a autonomização prevê uma 

dérmache inspirada na formação de mudança e criatividade, que traz como orientação a 

perspectiva de que a relação de aprender envolve o “aprender consigo e com o outro a 

aprender” (p.61). 

Essa revelação está nas narrativas imagéticas em todas as sequências de fotos, 

demarcadas pela ação refletida das atividades, que são organizadas e planejadas, envolvendo a 

participação, implicação e interação, a partir das situações do cotidiano revelado e autorizado 

à intervenção pedagógica, da qual se revela sensível e inspiradora.  

Evidencia-se, nas práticas da professora, um cenário de produção, no qual o 

ensino não é a preocupação central da sua ação. Ao contrário, neste cenário de práticas, a 

reflexão, submete a crítica das narrativas como um dispositivo de formação, frente a um 

ambiente de autonomização, no qual todos os atores são aprendentes-ensinantes numa 

processo de experiência formadora. A autonomização é considerada como central à formação 

do professor na obra de Josso (2010). 

A experiência formadora explicita nas práticas da professora Jussara, um status de 

significados, no qual o trabalho passa pela consciência de reflexão, pois evidencia uma prática 

em constante observação, como o percebido e o sentido, nas experiências que alteram e 

transformam as subjetividades e as identidades da formação. Para Josso (2010), a experiência 

constitui um referencial, que nos permite entender diferentes componentes da formação do 
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professor, pois essa implica no alargamento do campo da consciência, desenvolvendo 

aspectos indispensáveis aos processos de aprendizagem e do conhecimento da formação, que 

são: mudança, a criatividade, a autonomização e a responsabilização. 

Dentro dos aspectos, acima citados, como componente formativo, destaco a 

criatividade e a produção, como referencial nas práticas da professora, da qual imprimem, em 

atos, peculiaridade e axiologias, que dão identidade a sua docência, da qual só o sujeito da 

experiência é capaz de realizar. A priori, quando se trata de experiência de formação em 

situação educativa, situações que foram organizadas, nomeadas, simbolizadas e formalizadas, 

que a autora considera que a experiência científica com a experiência de formação em 

situação educativa, exige um “grau de sistemática e de organização e a adequação de meios 

metodológicos ao objeto da experiência farão a diferença quanto à qualidade ou a precisão 

entre as experiências...” (JOSSO, 2010, p. 53). 

A experiência promove aprendizagem, pois propicia a reflexão decorrente da 

vivência, pois não é apenas o que se passa conosco, mas é o que nos toca e nos atravessa com 

sentidos, sensações, vibrações e mudanças, das quais gera aprendizagem (BONDÍA, 2002). 

Dentro deste olhar, que também é reflexivo, abordo as ressonâncias que a prática 

desenvolvida na Atividade cultural da EJA - cordel testamento de Judas na Escola Anita 

Marques Dourado. 

Uma prática que se configura formativa frente aos aspectos metodológicos, 

organizados com criatividade e autoria, está evidenciada na prática narrada nesta atividade, da 

qual constitui uma práxis de formação implicada na criação. O sujeito da ação, a professora 

Jussara, que é cordelista, cria o cordel, rememora com a turma da EJA a manifestação cultural 

já esquecida no povoado e promove o reencontro entre os moradores com ancestralidades, 

suas identidades culturais. 

O resgatar destes referenciais, marcado pela cultura dos sujeitos, mobiliza, nessa 

prática, um ser e um habitar de produção e criação da produção humana que Heidegger refere 

a ideia, que “habitamos aquilo que construímos” (MACEDO, 2010). Portanto, é contorno 

formativo peculiar à professora Jussara a capacidade humana da autoprodução, da qual ela 

lança mão de estratégias auto-organizadas das práticas que desenvolve com a EJA 

(MARURANA; VARELA, 2001).  

Este saber-fazer compreende a incorporação das experiências de vida da 

professora, com a natureza de sua história original, heranças biológicas, sociais, culturais, 
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produzindo ressonância da autopoiésis, “o fazer e o habitar” na expressão da sua prática 

docente como elemento essencial à formação, sua referência de autoprodução, a expressão da 

vida, da cultura como movimento existencial e estrutural, que congrega conhecimentos 

resultantes de diversas fontes, e permite interações entre os fenômenos da formação 

(MARURANA; VARELA, 2001, p. 16). 

Na perspectiva do pensamento das histórias de vida-formação, em Pineau (2006, 

p. 8-9), o movimento de expressão de autoprodução tem sentido na expressão de construção 

do ser humano, o qual mobiliza reflexões e signos, uma ética de vida, um caráter que traz 

como ressonância a responsabilização de construirmos o sentido das nossas vidas pelos 

processos de criação, ou de autopoiésis como social, que agrega significados aos outros. 

Nessa atividade, vários componentes e áreas do conhecimento foram mobilizados 

de forma transversal para constituição formativa dos sujeitos da EJA e de toda comunidade. O 

foco principal de referência da prática nesta atividade está nos saberes da cultura popular, aqui 

entendida, em Brandão (1985), como perspectiva formativa da identidade, como uma 

dimensão da realidade, que dá conta de práticas de produção e construção de sentidos sociais, 

dos quais os homens e mulheres representam o mundo para si, o interpretam e constroem a 

experiência com os demais. 

Dentro do mesmo movimento de produção de práticas referenciadas pela 

valorização do sujeito da experiência, sua existência de vida e formação, as atividades de 

apresentação teatral do Cordel- ABC do preguiçoso (Xangai), na turma da EJA, bem 

como, a organização da turma da EJA do São João da comunidade da Meia Hora, 

configuram a práxis social da professora Jussara, pela construção e produção de uma obra, 

enquanto processo que permite um fazer com o outro, e se materializa tendo como principal 

característica a autonomia (HONORÉ, 1992). 

Nessa perspectiva, a referência da prática da professora tem, na práxis, os 

elementos formativos implicados num saber singular, o saber do sujeito da experiência, que 

inscreve suas marcas pela reflexão, que deixa vestígios, aberturas e possibilidades de que algo 

aconteça efetivamente como formação, pois a práxis sempre será formadora e produtora de 

novos saberes (BONDÍA, 2002). 

As experiências vividas são formadoras. A práxis da professora se insere nas 

experiências vividas pelos diversos contextos e pelas relações que estabelece no mundo e com 

o outro; isso constitui o seu ser na singularidade em dialogicidade com esses espaços/tempos, 
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no qual pode expressar pela linguagem o que mora no Ser, Heideggar (2012) evidenciando a 

prova da existência do Ser (MERLEAU-PONTY, 2004). Isso diz da autonomia como uma 

busca contínua da prática, que se evidencia pela valorização da singularidade, ao dialogar com 

o contexto do sujeito e sua identidade referenciando, portanto uma prática crítica, pois nela 

está inscrita a consciência reflexiva, da qual se constitui diferencial peculiar ao sujeito da 

prática pela manifestação das diferenças e formas de vida (MACEDO, 2002). 

Pelas narrativas imagéticas, identifico entre as tantas referências da prática da 

professora a capacidade de reinventar a própria prática, produzindo um modo singular, mas de 

referência plural, constitutiva de sua vida e formação, a qual evidencia valores, gestos, ritos, 

especificidades que, dialogadas na sua história, no seu modo de ser, de pensar sobre a vida em 

comunidade, nas bases das relações com as pessoas e com os estudantes da EJA, a postura 

política que assume no enfrentamento aos problemas atravessados na vida, no seu ofício de 

professora e na comunidade onde mora. Toda essa dérmache constitui elementos que a 

formação continuada de professores não pode perder de vista: a essência da existência da 

pessoa. 

Após as narrações pelos excertos, fragmentos e fotografias, que revelaram parte 

da trajetória de vida e formação, da professora Jussara, parto para a análise das Unidades 

Temáticas, cujas informações foram extraídas do memorial formativo, das narrativas orais 

(entrevista narrativa) e narrativas imagéticas em leituras cruzadas e leituras analíticas para 

produzir a interpretação-compreensão. 

 

4.3 A REFERÊNCIA DA FAMÍLIA NO PROCESSO DE FORMAÇÃO 

 

Seu memorial formativo inicia narrando, recordações-referências do contexto 

familiar... 

... tanto meu pai quanto minha mãe só estudou até a 2ª série do ensino     

fundamental, o suficiente para assinarem o nome e fazer os cálculos do 

cotidiano, por isso, mesmo assim nunca mediram esforços para nos colocar 

na escola, apesar das dificuldades que tinham... (N.E, 2005). 

Foi determinante na vida da professora Jussara a influência da família no seu 

processo de escolarização. A narrativa enfatiza pela força da expressão o determinismo da 

família da professora em garantir aos filhos a educação formal. As famílias de pequenos 

agricultores na década de 70, sinalizadas na história de vida da professora, tinham na escola a 
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expectativa de mudanças e melhoria de vida para o os filhos. A roça tinha um significado de 

trabalho “duro”, de desvalorização ou quase nenhuma perspectiva de que nesse espaço, “os 

filhos seriam alguém na vida”. 

Neste sentido, impulsionada e motivada para entrar na escola, a professora traz as 

lembranças e recordações da imagem construída de sua infância, que estão a sua disposição e 

representação, pois essa imagem não é a mesma experimentada na infância, mesmo porque 

não somos os mesmos. Nesse sentido, essas imagens já sofreram alteração de percepção de 

valor, de juízo, enfatiza Chauí (apud BOSSI, 1985). Esta atividade memorística tem a função 

social exercida, nesse momento, pela pessoa, que rememora passagens significativas de 

representação, das quais extraem sobre o que lhe marcou e lhe definiu como pessoa. 

Meus irmãos trabalhavam pela manhã e estudavam pela tarde. Eles iam para 

a escola empurrados; lembro com clareza as broncas que minha mãe tinha 

que dar para eles estudarem: fazer os deveres de casa, tomar a lição...Eu 

ficava sempre me perguntando: Como eles são bobos, já podem estudar e 

não querem, “morria” de inveja, pois sonhava com o dia em que também iria 

para escola[...]. 

Essas passagens significativas se constituem em experiências selecionadas pela 

pessoa da professora, que expressam sua própria imagem e sua história social, marcadas pelas 

dificuldades que a família enfrentava por morar na zona rural e por viver da agricultura 

familiar, todos os membros participavam do trabalho na agricultura, inclusive as crianças em 

fase escolar. Esse contexto de dificuldade corresponde, ainda hoje, à realidade do homem e da 

mulher que vive no/do campo em nosso país. Histórias que se cruzam, com a de tantas outras 

famílias, em contextos históricos distantes da inclusão, e à margem de direitos básicos, como 

educação, saúde, trabalho, representação da condição de ser humano (PIRES, 2012). 

Nenhuma destas condições impostas pela vida na constituição familiar foi o 

bastante para desestimular a professora Jussara, ao contrário, sua história familiar fortaleceu a 

relação de pertencimento e identidade no seu percurso de vida e formação. Esse sentimento é 

exalado de sua escrita pela forma afetiva que narra suas origens... 

Durante toda minha infância vivi com minha família, numa pequena, porém, 

acolhedora casa de alvenaria, dentro dum terreno de 10 tarefas que herdamos 

do meu avô paterno. Vivíamos da agricultura de subsistência, onde tudo que 

colhíamos era para o sustento da família. Meu pai... plantava a roça e 

contava com a ajuda dos filhos mais velhos e a força inigualável de minha 

mãe para o trabalho na lavoura [...]. 

A mãe de Jussara foi a principal referência familiar da sua vida. Na figura de sua 

mãe, trabalhadora da roça, mulher simples do Sertão, cheia de força sempre empenhada na 

criação dos filhos, fez florescer em Jussara os valores essenciais para que ela também se 



133 
 

constituísse como mulher, como mãe e como professora. Nessa referência de membro da sua 

mãe está a expressão da representação da família em sua vida na experiência da infância, que 

lá mesma descreveu...  

As marcas que tenho da infância são lembranças de um tempo bom, pela 

alegria de ter a família toda reunida sempre [...]pela lembrança forte de 

minha mãe como “A tábua” da família, a pessoa que tinha a maior 

preocupação... (N.O, 2016).  

  Além da sua mãe, a professora demonstra a admiração pela irmã, que rompe com 

o ciclo de dificuldades do trabalho na lavoura e busca, fora da comunidade, outras formas 

para contribuir no sustento da família. Assim, essa irmã tão especial exerceu na infância e 

adolescência um papel importante na vida familiar como provedora nos momentos de 

dificuldades, como afirma sua narrativa... 

(Irmã), embora não gostasse do trabalho na lavoura, era muito decidida, 

havia herdado da minha mãe, uma personalidade forte, era corajosa e 

otimista; por isso, querendo ajudar a família, saiu de casa cedo, indo 

trabalhar em Irecê como empregada doméstica. [...] Eu, embora muito 

pequena, a admirava muito, achava-a bonita, nem parecia ser minha irmã, 

pois era a única de nós realmente branca apesar de termos essa mistura 

natural da miscigenação do povo brasileiro, onde na mesma família uns são 

mais claros, outros mais escuros, cabelos e cor da pele diferente etc; porém 

ela era bem diferente, tinha cabelos loiros e olhos claros, herdados de nossa 

avó paterna ou de nosso avô materno. [...] Recebíamos a ajuda de minha 

querida irmã... que era nosso anjo da guarda [...]. 

Como referência de significação da Unidade Temática, o tecido familiar, 

produção de experiência formadora, constrói a origem e os significados de suas referências 

no processo de formação existencial tecidas nas narrativas de si. A professora Jussara conta 

sua experiência familiar, na qual foi tecida nas experiências primárias, base referencial de 

vida. Neste sentido, foram os fios que estruturaram seu ser, sua personalidade, a partir das 

configurações históricas, bio-cognitiva, sociais e culturais, que criaram o ser no mundo e com 

o mundo, no veio das experiências do vivido (PINEAU, 2002). 

Neste contexto da vida familiar, o habitus que mediou a organização da sua vida, 

do tempo/espaço, as relações no contexto do campo, ou roça, os conflitos e problemas de 

ordem econômica, vividos pela família. Nesse contexto, Jussara se reconheceu etnicamente, 

afrodescendente, bem como recebeu os valores e as normas familiares, culturalmente 

transferidas pelas questões de gênero no direcionamento do trabalho dentro da hierarquia 

familiar. 

Dentro deste enraizamento original, que lhe deu as características de pessoas, a 

herança física, emocional, social e cultural, referências constitutivas de quem somos, é 
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marcante os significados revelados na prática da professora pelas experiências primárias na 

vida familiar dos vínculos formativos presentes em sua vida. Expressões e marcas que 

definem a ética e a estética no caráter da docência, elementos como valorização das 

identidades étnico-racial e de gênero, implicando numa consciência de que a formação, 

primeiro é humana, e vem anacronicamente entrelaçada nos contextos sociais (CATANI, 

1997). 

Esses elementos constroem na autobiografia um saber epistêmico. Aquele saber 

que é se constituir pelo “resultado da reflexão, resultado da consciência das sensações da 

vivência e da experiência na consciência refletida”. Esse saber tem como processo o que 

recorre da parte da pessoa pela compreensão dos fatores históricos, sociais, culturais, que 

determinaram seu percurso de vida (NÓVOA; FINGER, 2010, p. 125). 

 

4.4 REFERÊNCIAS DO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO E FORMAÇÃO 

 

Cumpre à escola, na sua função formadora, e dela não se pode perder de vista nas 

experiências e histórias de vida formação da professora Jussara, a passagem de um percurso 

não existencial, mas de vivências que promovem experiências formadoras, marcas da vida da 

pessoa em contexto histórico, social e cultural, heranças humanas com imagens que 

carregamos em nós (ARROYO, 2000). 

[...] Década de 1980... Ingressei na escola... Naquela época e durante muito 

tempo no Brasil, as crianças tinham que ter sete anos completos, para 

começar a estudar. Comigo não foi diferente. [...] mesmo antes de ir, já fazia 

riscos e rabiscos na parede, com os restos de carvão que minha mãe retirava 

do fogão de lenha [...]. 

Essas imagens estão nas recordações da história de vida-formação de Jussara, 

entrelaçada pelas experiências da vida na escola, da qual Souza (2006ª, p. 79) esclarece a 

busca nessa trajetória da escolarização a auto revelação das lembranças e recordações, 

“mediante implicação e distanciamentos, aprendizagens individuais/coletivas construídas ao 

longo da vida”, marcadas pelas experiências singulares. 

A demarcação temporal da entrada na escola aos sete anos e a continuidade da 

vida escolar, espaço território do campo, povoado de Meia Hora, inquieta Jussara, e produz 

reflexão das experiências do vivido implicadas no presente. Esta reflexão remete ao 

desperdício das experiências da vida, que a escola não valorizava como saber. Em seu texto, 
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memorial formativo, ela aproxima a discussão fazendo uma comparação com os avanços da 

educação conquistados na legislação a partir da nova LDBN nº 9394/96, que enfatiza 

mudanças no ensino regular, demarcando as necessidades da infância, desde a creche, 

passando pela Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica. 

Por essas imagens recordadas da vida escolar, Jussara narra ss sutilezas do 

indizível... 

[...] Lembro-me do meu primeiro dia de aula. Recebi uma cartilha que na 

capa havia a escrita A,B,C, por isso chamávamos de cartilha ou ABC, era 

um livreto que continha as 23 letras do alfabeto com ilustração mais ou 

menos assim: A de AVIÃO, B de BOLA, C de CASA etc. Cada página e 

letras deveriam ser lida e relidas a cada dia. Mas eu estava adorando, afinal 

eu estava na escola e já sonhava em ser um dia, a professora Jussara! [...] Em 

casa, eu continuava riscando, fazendo letras, tentando formar palavras, 

enfim, consegui me alfabetizar e nem eu mesma sabia, Minha mãe ficou tão 

orgulhosa e todos comentavam “Êta negrinha inteligente!” [...].  

Em 1981... eu a adorava por que além de ser uma professora jovem e trazer 

novidades para aula, era também minha prima. Naquele ano recebi meu 

primeiro livro, cujo nome, lembro com se fosse hoje: BRICANDO COM AS 

PALAVRAS de Joanita Souza. Eu o adorava as tarefas [...]. 

Sobre a etapa inicial da escola que retrata o processo de alfabetização recordado 

nas linhas do memorial, traz a reflexão que não é só de Jussara, pois mostra a realidade dos 

processos de aprendizagem, que, claro, envolve o ensinar e o aprender, na denúncia do 

processo de alfabetização, esvaziado de sentidos para uma aluna do contexto do campo, no 

qual o uso da cartilha como método, de memorização do processo de leitura, 

descontextualização, que controla a curiosidade cognitiva, os anseios pela descoberta, e o 

desejo de aprender.  

Cagliari (1998, p. 26) traz a reflexão sobre o processo de aquisição da leitura e da 

escrita pelo método da cartilha, que reflete como “um caminho que até parecia suave, mas não 

era”, pois a ênfase na memorização e no erro como punição deixava muitas crianças fora da 

escola pela reprovação. Era tão desafiador para Jussara, que em tom de imperativo fez o 

desabafo, que diz ter superado tudo. 

Quando relembra e enfatiza superação, Jussara narrou situações que trazem as 

marcas de uma escola disciplinadora.... 

Quando cheguei na 2ª e 3ª séries, fui surpreendida ao me defrontar com um 

monstro: A matemática! ...Todas as sextas-feiras eram dias de sabatina, 

tínhamos que decorar a tabuada das quatro operações. A professora trazia 

uma pequena palmatória na mão e eu, às vezes até sabia a resposta, mas o 

medo era tanto que errava, então recebia um “bolo” na mão [...]. 
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E, assim, Jussara recorda sua experiência de disciplinamento do saber ainda no 

percurso da escola do povoado, onde as salas são organizadas com várias séries, são as turmas 

multisseriadas, especificidade das escolas do campo, a qual a narrativa do memorial ressalta a 

experiência, não dessa organização, mas dos desafios de aprendizagem e dos processos da 

prática pedagógica pelo disciplinamento do saber, na perspectiva da pedagogia corretiva. 

Dentro dessa pedagogia, a escola assume, no papel de domesticar pelo poder 

disciplinar, como perspectiva positivista do disciplinamento do saber no processo de 

aprendizagem “... o poder disciplinar tenha podido suprimir, em teoria, as penalizações e os 

castigos físicos, já que as sanções, as correções, consistem...” em repetir as atividades, em 

repetir os exercícios, em fazer novamente as mesmas coisas, descreve Varela (2002, p. 86). 

Nessa sequência de narrativa, revela-se um fazer docente numa escola que é 

conceituada teoricamente na questionada Pedagogia Tradicional, que implica em evidenciar o 

ensino pela técnica, que coloca o aluno na condição de passivo, que estabelece uma relação de 

distanciamento físico e social da postura do ensinar e do aprender, nas relações, professor-

aluno centrado no planejamento e na manutenção de normas de comportamento, 

disciplinamento, assim como na mera execução de tarefas (SEVERINO; FERNANDES, 

2011). 

Apesar de ter vivido experiências tão tensas nesse percurso escola, é marcante 

essa passagem da história da professora Jussara, a qual, de forma até humorística na maneira 

como lembra, sobre sua relação com a professora no processo de alfabetização, evidencia a 

matriz pedagógica da prática da professora em processo de escolarização, na experiência do 

vivido entre a infância em trânsito com a juventude, evidenciando sempre como traços da sua 

personalidade, a força, a autonomia, que sobrepujam as dificuldades da vida. É leve nas 

palavras e sem pessimismos, mas com emoções descreve sobre um tempo em que estar na 

escola e continuar estudando era desafiador ao aluno.  

Engraçado, hoje fico me perguntando: nem eu sabia que já havia aprendido a 

ler, imagine minha professora! Ela que jamais sentava perto de mim ou de 

outro colega qualquer, tudo que fazia ou dizia era para todos ao mesmo 

tempo, como se fôssemos todos iguais. Nunca ouvi ou sequer dava 

oportunidade de falar, concordar ou discordar de alguma coisa, só ela tinha 

direitos, afinal, ela era “a professora”! Ah, lembro-me que abria exceções e 

falava cada um de cada vez, sempre que era para reclamar ou colocar de 

castigo. Mas tudo bem, eu superei e continuei[...]. 

Na reflexão sobre seu processo de alfabetização, Jussara narra sobre sua vivência 

na sala, logo no primeiro ano escolar, no qual a professora não sabia que ela já tinha aquisição 
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de leitura. Embora a experiência seja singular e específica a sua formação, é recorrente aos 

processos de escolarização, do qual a prática pedagógica do professor reflete qual a matriz 

pedagógica da sua docência, que por sua vez evidencia a sua prática (ARROYO, 2000). 

Na descrição da narrativa-formativa, está enfatizada a relação de passividade no 

processo de aprender e de como a professora revela sua ação na postura de domínio técnico 

esvaziado das relações pessoais e sociais, no qual se percebe que o trabalho pedagógico está 

centrado na figura da professora, no planejamento e na organização das normas de 

comportamento, evidenciando um processo formativo do disciplinamento do saber. 

Freire (2001, p.70-90) estabelece princípios sobre o “ensinar pautados na 

amorosidade, no saber escutar, na disponibilidade ao diálogo e em querer bem aos 

educandos”. Esses princípios evidenciam a crítica ao modelo de uma prática pedagógica 

antidialógica, que compromete a formação pelo silenciamento dos sujeitos aprendentes suas 

experiências humanas. 

Na sua narrativa, Jussara traz a reflexão crítica das limitações desse processo 

escolar vivenciado na escola do povoado. Aponta nas linhas de sua história um processo 

distanciado da dialogicidade, nas limitações da própria experiência de letramento, 

rememorando o sentimento de ausência da presença da professora, por não estabelecer uma 

relação pedagógica de ensinantes-aprendentes. Mas o que ficou evidente como angústia na 

mudança que estava por vir, é que só saber ler não era suficiente para a nova fase de sua vida 

no percurso de escolarização fora do povoado da meia Hora na cidade de Irecê... 

...Dessa forma, por ter vindo de um lugar sem letramento, praticamente sem 

acesso aos mais importantes meios de comunicação da época (rádio e TV), e 

sair de uma escola que só ensinava e que estava no livro didático; minha 

bagagem de conhecimentos era pouca, pois, os conhecimentos prévios que 

tinha, de inicio foram ignorados; por isso, precisei criar um esquema de auto 

proteção para permanecer ali ... Ainda me lembro do susto que tomei ao me 

deparar com um mundo tão diferente do meu: Pessoas diferentes, meninas e 

meninos eufóricos, professores para todos os lados... Senti-me minúscula e 

pouco falava durante todo o semestre [...] 

Nas experiências escolares construídas até o contexto da escola do campo, eis que 

é interrompida pela mudança de “território” e identidade da professora Jussara. Esse 

sentimento, esboçado pela sua trajetória formativa, narra suas dificuldades para construir 

novas aprendizagens num novo espaço, a escola da cidade... 

Era início de 1984, mais um ano que vinha à luz, e com ele, novas 

esperanças e expectativas, aquela menina de 11 anos de idade que saiu de 

um pacato meio rural, para enfrentar a diferente realidade de uma escola 
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urbana... ...a partir da 4ª série tínhamos que estudar em Irecê, eu, como 

muitos outros..., da Meia Hora[...]. 

Na sequência descrita da experiência vivida, evidencia-se a saída de Jussara para 

estudar na zona urbana, descontextualizando o processo de escolarização, que antes estava na 

vida no campo. É sabido que as escolas do campo estão sendo dizimadas por políticas de 

educação neoliberais, subsidiadas pelo Estado, chamadas de políticas de modernização, têm 

um processo de desconstrução de longas datas. Esse quadro é histórico, vem avançando e 

permanece até hoje inalterado, o qual corrobora para ampliar o processo de desigualdades 

socioeconômicas, educativas e escolares, aponta (PIRES, 2012). 

Esta desconstrução atingiu a família da Jussara por interromper seu percurso 

escolar desintegrando do trabalho e espaço de vida, princípio de reciprocidade no trabalho 

familiar da lavoura. Tal desconstrução trouxe para a vida da professora muitos desafios, o de 

estar fora do seu “território”, espaço humano, espaço habitado com as referências de sua vida, 

de sua família, os parentes, a escola da roça, da professora, enfim, sua primeira referência de 

identidade social. 

Há também, na narração de Jussara, momentos marcantes e motivadores do seu 

processo escolar na escola da zona urbana, pontuada pela passagem narrada da entrada de um 

estagiário, que por um curto período assumiu a docência e uma postura teórico-metodológica 

diferente da professora regente. Sua postura pedagógica foi marcada pela receptividade, 

valorização das experiências, incentivo motivacional para Jussara, que a partir desse evento 

redescobriu novas possibilidades para se destacar na escola. 

Recebemos em nossa sala um estagiário.  Aquele mestre olhou-me com “as 

janelas de sua alma”, e conseguiu “me ver”, tratar-me como gente, me 

valorizando tanto quanto os outros, porém, respeitando minhas diferenças... 

poucos conquistando minha admiração e respeito, elevando-me a autoestima, 

fazendo com que me sentisse capaz; tanto que, ao participar de um concurso 

de poesias organizado por ele, fiquei entre os três melhores da turma. 

Aqueles foram momentos de imensa felicidade para mim enquanto 

adolescente nos anos iniciais de escolaridade [...]. 

Essa passagem carregada de afeto, respeito, valorização da pessoa, sentimentos 

que envolvem a relação professor-aluno, aprendente-ensinante são fundamentais ao 

desenvolvimento de todos os aspectos da vida-formação. Alento às expectativas e esperanças 

daquela menina que sempre vislumbrou a crença pelos caminhos da escola, sua superação 

como pessoa. Na sua relação com o “mestre”, como Jussara se referiu ao estagiário, está a 

especificidade, que Freire (2001, p. 42) diz, que “ensinar exige ser alegria e esperança”. 

Assim, coloca a esperança como necessária à atividade educativa. 
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Após tantos entraves, construções e desconstruções, revelados no percurso da vida 

escolar da Educação Básica, Jussara realiza o sonho de ser professora. Ela rememora como 

algo marcante em sua história de vida-formação, como escolha pessoal, o magistério, que 

marca o tempo histórico da entrada na vida profissional definido no concurso no município de 

Irecê descrição dos excertos. 

[...] Naquele ano consegui ser aprovada e iria iniciar então uma nova fase da 

minha vida, cursar o 2º grau, fazer curso de magistério. Realizar meu grande 

sonho: Ser professora... Embora tenha passado toda minha infância e 

juventude sonhando em ser professora e ter ingressado especificamente no 

curso de magistério, só fui sentir “o gostinho” concreto do que seria 

realmente o trabalho de professora, quando, em 1993, no 2º ano, fiz meu 

estágio de observação na Escola Sinésia Caldeira Bela (N.E, 2005). Em 

1994, finalmente cheguei ao 3º ano de magistério, ia então conclui meu 

curso, tornar-me enfim, uma professora com diploma e tudo [...].  

[...] Por isso, fui à luta, fiz o concurso para professor nível I, no inicio de 

1997, fui classificada e chamada a trabalhar novamente. A partir daquele dia, 

como diz Lulu Santos; “Eu vi um novo começo de era” [...]. 

Sobre a entrada na profissão pelo serviço público, Nóvoa (1999) enfatiza sobre a 

autorização da atividade docente, uma espécie de licença, um suporte legal, como um 

concurso público, que habilita e autoriza o professor o exercício da sua profissão ao definir 

seu papel; assim, adquirem legitimação do Estado para profissão de professor, de professora. 

Esse período da entrada da professora no concurso não era exigido do professor a formação 

em graduação, o que, posteriormente, passa a acontecer, porém, a entrada na profissão de 

professora pelo concurso, para Jussara, tem um sentido emancipador, legitimado na conquista 

pelos esforços, desejos e sonhos construídos em formação pela realização de ser professora. 

Uma história de vida-formação resiliente em seus percursos, dos quais a cada 

salto, a cada movimento, realizava sempre com muita disposição e empreendimento cada 

passo que queria dar, mesmo diante de obstáculos e travamentos da vida cotidiana. Essa é 

uma marca presente na vida da personalidade da professora Jussara, implicada no ser 

professor/ professora,  a resiliência. 

A entrada no magistério era só o primeiro passo da vida profissional em processo. 

Para Jussara, aprendente da formação pelas experiências construídas pelo magistério, esse 

caminho representava outras possibilidades de conquista progressiva, através da formação, 

como o sonho de um dia entrar na universidade. Um processo que, para Josso (2010, p.35), 

agrupas de progressivamente em processos, interações e subjetividades, que perpassam do 

ponto de vista do aprendente por uma aprendizagem experiencial, no meio da qual a formação 

se dá a conhecer.  
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Esse processo passa a ser conhecido, mediante a história singular, que se 

manifesta no ser humano, que lhe objetiva e lhe autoriza, a capacidades do saber-fazer, a 

autopoiética, invenção de si, para resolver problemas, traços que devem ser acompanhados 

por um processo teórico formulado no tempo-espaço, que oferece a presença de si, mobilizada 

pela pluralidade, que constitui a experiência vivida na formação (JOSSO, 2010). 

Além da resiliência, outros traços definem a construção da sua identidade docente, 

em processo de educação permanente, o qual implica no autorizar-se na formação e como 

sujeito da formação. Esse processo é central à formação do professor, à autonomização na 

formação (JOSSO, 2010). 

Essa referência do ser professora definida pela entrada no magistério nas 

narrativas-formativas de Jussara vem encharcada de experiências e de saberes na 

compreensão do ser professora, pois estão evidencias em suas angústias, e expressas nas 

limitações epistemológicas de suas reflexões a respeito da docência, ao mesmo tempo, essa 

reflexão traz referência, traço importante a formação, pela sua autonomização, processo 

implicado na responsabilidade e compromisso com ser professora, pela transformação da sua 

prática. E é assim que descreve o seu esforço para ser uma professora diferente, 

“progressista”. 

...Lembro-me que fazia um grande esforço para ser ume professora 

diferente... Uma proposta mais progressista de ensino, porém logo percebi 

que ali estava apenas começando o meu processo de estudo, pois mesmo 

querendo ser uma professora diferente, inovadora, eficiente, percebi que 

precisava ampliar os meus conhecimentos, pois o que tinha na bagagem de 

mão, não dava conta das necessidades dos alunos [...].    

A referência ao termo “progressista” para Jussara está no entendimento de uma 

teoria crítica, que questiona a escola e suas práticas na expectativa de se consolidar, um outro 

modelo social. Percebo, nessa expressão, a presença de outros sentidos e referências, 

construídas noutros espaços-tempos, como sua implicação e ativismo pela educação,  

influenciando-a no desejo de mudança, da qual ela se autoriza pelo ofício da docência.  

Esse autorizar-se a coloca pela reflexão a buscar outras formas de agir, isso diz de 

um processo de busca e mobilização de saberes para dá suporte a sua prática. Saberes que ela 

já possui, e outros que ainda busca saber. Esse processo de autoria está tencionado no que ser 

uma “professora diferente”, melhor do ponto de vista metodológico, onde estava sua 

inquietude. E por isso buscava um conhecimento teórico implicado no saber-fazer, que na sua 

narrativa revela a expressão de uma profissional em constante processo de transformação de si 

própria.  
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Essa condição de autorizar-se de forma engajada para mudar a própria prática 

envolve, capacidade e engajamento em saber escolher, diante de tantas possibilidades, o 

trabalhar a si mesmo e lutar por essa conquista, pela ação autorizar-se. Ardoino define, 

enquanto trabalho, a capacidade de se fazer autor de si próprio” (MACEDO, 2010, p. 57). A 

capacidade de fazer escolhas para trabalhar a si mesmo passa pelas escolhas das referências 

epistemológicas, atravessadas nas referências da própria prática, que tem sentidos e saberes 

oriundos da experiência e formação. 

Nesse excerto, a professora Jussara faz referência à mudança de paradigma 

educacional, que estava sendo usado em várias partes do país. A referência paradigmática, a 

qual se refere, era o construtivismo-intercionismo, ideias da Psicologia cognitivista de Jean 

Piaget. Sinto a expectativa que a professora tinha amparada por esse paradigma de que a 

escola iria melhorar. Como, aliás, era uma expectativa comum aos professores. Para uns, 

representava o medo, pois não sabiam o que fazer nem como ensinar. Para outros, como 

Jussara, a vontade por mudanças nas práticas lhe provocava reflexões sobre sua prática, por 

isso, um novo saber fazer era muito bem-vindo!  

As ideias de Piaget sobre a concepção construtivista já estavam sendo 

discutidas no Brasil. Em diversos estados brasileiros os professores se 

mobilizavam para reivindicar melhorias no setor educacional etc., porém, 

essas mudanças ainda não haviam chegado até mim, como não tinha algo que 

me desse suporte, ensinava da forma como aprendi. Embora tivesse a melhor 

das intenções, minha prática era a mesma, um único modelo para tudo. – 

Quantas vezes não marquei e remarquei uma leitura para um(a) aluno(a) fazer 

novamente porque ele(a) não sabia ler convencionalmente? Quantas cópias e 

ditados eu fiz na esperança de melhorar a caligrafia e ortografia dos meus 

alunos? [...].  

Essas expectativas por outros referenciais, sinalizados pelas narrativas, implica 

maturidade docente da professora Jussara, pelas reflexões da prática na consciência refletida 

sobre a formação e o desenvolvimento pessoal e profissional exigentes de um arcabouço de 

saberes, primeiro oriundo hermenêutico (FINGER, 2010), que a partir da experiência, produz 

crítica e reflexão nos processos vividos na prática. Diante disso, esse saber exige outros 

saberes, fruto de processos formativos experienciais, configurados em tempos-espaços 

distintos, caracterizados por Tardif (2010, p.109-110), como saber prático “... situações 

peculiares do trabalho” ... e saber existencial ...“incorporado a própria vivência do professor, à 

sua identidade, ao seu agir” ... 

Ainda no caminho da reflexão da prática pelos processos formativos e a 

construção da identidade profissional, na perspectiva experiencial, como a contada pela 
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professora Jussara, é inevitável que o processo de consciência refletiva se dê separado dos 

contextos históricos, sociais e culturais da sua história de vida-formação. Por essa razão, está 

na revelação da sua narrativa escrita, em memorial formativo, a evidência do processo de 

reflexão-ação, caminho da transformação, por uma prática constituída com as marcas do que 

lhe passou, do que lhe passa, conforme Larossa (2002), marcas da existência, com seu 

percurso profissional, tenciondo como também coloca Tardif (2010), uma identidade 

carregada de marcas e de saberes. 

Esse excerto carregado de reflexões sobre a prática da professora é revelador do 

diálogo com diversos contextos pelo qual circulou a sua formação, e na sequência da narrativa 

logo nos dá pistas sobre as mudanças e transformações ocorridas na sua realidade 

profissional, que vão interferir na sua forma de pensar a escola, a formação do professor, na 

autonomia docente, os saberes, o ensino. Tudo isso, visto pela professora como um grande 

momento formativo, pois estava chegando à rede municipal, onde é professora. 

Hoje consigo perceber que não apenas eu em minha prática docente, mas a 

escola precisa de transformação [...] Essa transformação é inerente do ser 

humano que se permite mudar de opinião e fazer diferente.  

[...] 

Com a nova LDB, as escolas passaram a ter mais autonomia. A nova lei 

torna os conteúdos curriculares mais flexíveis e estimula a qualificação dos 

professores [...] Os avanços na área educacional tiveram repercussão em 

todo o país. Dessa forma, aos poucos iam sendo implementadas novas 

teorias e metodologias nas escolas públicas estaduais e municipais, através 

das capacitações dos docentes que estavam atuando na prática pedagógica. 

Esse movimento de transformação também chegou aqui em Irecê. 

[...] 

Creio ser de fundamental importância que não apenas o professor, mas a 

escola em si considere esses saberes que o aluno traz da sua vivência social, 

cotidiana. Se queremos tanto formar o aluno crítico, participativo, justo, não 

podemos negar os saberes que ele já tem e que são pontos de partida para 

ampliação e aquisição de outros saberes [...].  

Na compreensão dessas reflexões, vou percebendo que a sua identidade 

profissional está aqui constituída na sua narrativa-formativa, pois só ela é capaz de 

compreender “como cada pessoa permanecendo ela própria pode se transformar”, mobilizar 

seus valores, sua força, no diálogo com seu contexto ir dando forma a sua identidade 

(MOITA, 1995, p. 115). 

Quão significativo é rememorar processos refletidos aproximados pela heurística 

das identidades constituídas em processo de formação implicada na experiência formativa. 

Dessa perspectiva, Nóvoa (2010, p. 27) ajuda a compreender, a partir das narrativas, que a 

formação é autoformação participada. 
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Nessa direção, a narrativa-formativa da professora Jussara caminha pela trilha 

autoformação participada, apontada por Nóvoa (2010), pois apresenta as ideias de reflexão 

retroativa, presente passado, com a perspectiva de projeção do futuro para compreensão dos 

percursos de formação, que estão postos como processo permanente de continuidade ao longo 

da vida.  

Por esse caminho, a história de vida-formação de Jussara segue em processo de 

autoformação, demarcada na ambiência da diversidade, da qual não separa o outro dessa 

implicação formativa, marcas de sua identidade profissional, a qual reconhece a singularidade 

pluralidade do processo.  

E, assim, ela descreve sobre “o sonho” de entrar na Universidade. Um sonho que 

tem como representação vários aspectos constitutivos da vida: a única da família entre os 

irmãos a chegar ao ensino superior, professora do campo, mulher negra, da roça, vinda da 

escola pública, demostra resiliência, força de alguém que não parou na sua história de 

magistério. Em jogo todas as emoções, sensações e sentidos, texturas e plasticidade estão 

constituídas na identidade da professora Jussara a se ampliar pela nova experiência de 

formação. 

Sua narração é a expressão dessa conquista e superação, características de sua 

identidade pessoal e profissional, que busca ressignificar saberes pelas possibilidades da 

formação. 

...Desse modo, quando veio à nota de que aconteceria mesmo o processo de 

seleção para ingressar na UFBA. O resultado que aguardei com tanta 

ansiedade, não poderia ter sido melhor e ter me trazido maior felicidade. 

Além de ter sido aprovada, de saber que iria ingressar, ainda fiquei em 3º 

lugar!  

[...] 

Não fiquei neutra, parada, corri atrás e hoje, ao concluir meu curso de 

graduação em pedagogia fico feliz ao perceber que estou em outro lugar, não 

sou a mesma, em quase nenhum aspecto, porém, com a certeza que tenho da 

necessidade de continuar sempre estudando, pesquisando e acreditando que 

podemos ter um mundo bem melhor, e um dos caminhos seguros para isso é 

a educação [...]. 

A expressão de Moita (1995) de como a pessoa, permanecendo ela mesma pode se 

transformar, é colocada na reflexão da professora Jussara para evidenciar a importância e as 

mudanças que a graduação promoveu em sua vida profissional, bem como evidencia o desejo 

de continuar seu percurso, dentro da perspectiva do professor-pesquisador, professor 

reflexivo, como necessidade formativa para o exercício da docência (PIMENTA, 2002). 
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A reflexão da história de vida escolar tem cumprido importante papel para a 

compreensão dessa trajetória inicial de formação. Catani (1994, p.53) adverte que, “o 

processo de formação de professores e professoras como algo que exige a interpretação da 

experiência e história de vida escolar, com o reenquadramento de suas peculiaridades, êxitos, 

fracassos, momentos cruciais, interesses e investimentos, que falar sobre si próprio permite”.  

Nessa perspectiva, o falar sobre si, da professora Jussara, permite e autoriza trazer 

em evidência, o contínuo da sua formação. Como toda formação tem sua origem na existência 

histórica, social e cultural da pessoa implica dizer que as instituições como a escola e a 

universidade são vivências das experiências de formação. Elas sozinhas não representam o 

sentido da formação, mas estão configuradas no espaço-tempo social, na qual constitui valor a 

narrativa-formativa. 

E, assim, reafirma na sua história de vida-formação pelas subjetividades e 

especificidades, sentidos e significados das experiências, atreladas à docência no ofício de 

professora, pelos caminhos contínuos da formação.    

Meu processo de formação continuada se deu, e se dá parte dentro das 

propostas formativas da Rede Municipal de Educação de Irecê, onde tenho 

me dedicado profissionalmente. 

[...]  

De 1998 a 2001, continuei participando de vários outros cursos de formação: 

No projeto de Autonomia dos alunos, como professora da rede, pela 

AVANTE - práticas bem sucedidas foi minha primeira experiência em 

apresentar minha prática forma da rede num Seminário em Salvador, 2001. 

O Acelera Brasil, do Instituto Ayrton Sena... Nesse meio tempo participei do 

“capacitar” do grupo Pitágoras, Língua Portuguesa e Matemática. [...] A 

partir do ano de 2000 até 2001 foi implementado na rede o PCN em ação... 

Foi um curso que teve um significado importante nos nossos planejamentos.  

[...] 

[...] 2000 fiz outro curso que achei muito importante para minha formação 

profissional e social; O projeto Axé nas áreas do conhecimento, nas questões 

de cidadania e direitos humanos...  Participei antes de iniciar a graduação foi 

o PROFA: Programa de Formação de Professores Alfabetizadores  

[...] 

Me especializei em Gestão Escolar, pela UFBA, através do programa escola 

de gestores; Ainda neste período me especializei em Currículo Escolar, pela 

UFBA/Irecê... A formação continuada ficou mais restrita as formações 

ofertadas pelo governo federal: Pacto Nacional pela Alfabetização na idade 

certa e recentemente participei de parte do Programa despertas, do SENAR, 

que a meu ver, nada tem a ver com a proposta de Educação do Campo que 

defendemos! [...]. 

Cada experiência de formação continuada descrita, na narrativa escrita e oral, 

constitui o percurso de como a professora Jussara é e continuou sendo ela mesma, a pessoa 

implicada com a docência. Compreende um olhar retrospectivo, do qual contempla tudo que 

lhe passou para dá sentido ao que lhe passa, perspectivando delinear o percurso da vida com o 
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olhar do presente em direção ao futuro. Nesse futuro está um novo sonho, uma experiência a 

ser construída: fazer o mestrado em Educação do Campo pela UNEB. 

Nesse propósito, está firmado o saber epistêmico (FINGER, 2010) e existencial, 

(Tardif, 2010), evidenciado nas reflexões feitas nas narrativas, das quais descreveu e contou 

sobre suas inquietações, especificidades e singularidades, da professora, cuja prática se 

reconheça reverberada dos aspectos constitutivos de sua identidade. 

As referências de significação da Unidade Temática, a “matriz 

potencializadora”, da formação da professora Jussara foi pinçada pela memória no fio 

tecido da história familiar, raiz social e cultural, que integra a escola, a universidade, espaços 

formativos institucionalizados para a formação profissional. Essa formação, que se configura 

na existência e se amplia pela continuidade da existência, tem como principal referência, o 

saber epistêmico, tecido na experiência singular.  

Esses referenciais de significação me possibilitara revelar a essência da 

identidade, pessoal e profissional da professora Jussara, herdada pelo seu grupo nuclear, a 

família. Foi de lá que nasceu o desejo de ser professora, a qual se materializa num percurso 

que é marcado por passagens e caminhos que a levaram ao magistério. Toda sua biografia 

educativa traz, desde a infância até a vida adulta, as regulações familiares, implicadas no 

processo formativo elementos enraizados em princípios e valores presentes em sua prática 

como professora da EJA, enriquecida pelo saber hermenêutico, construtor de todos os outros 

saberes. 

 

4.5 “RITUAIS” E MARCAS DA VIDA E FORMAÇÃO 

Esses rituais de experiência que caracterizam que a professora Jussara se tornou 

fortes expressões e passagem de vida rememoradas na narrativa oral, e que se completa nas 

linhas das narrativas escritas dos excertos escolhidos. 

Nessa perspectiva, os valores culturais e sociais estão arraigados aos valores 

éticos e morais, porque fazem parte de uma bagagem identitária, são 

heranças antropológicas, afetivas, heranças históricas que fazem parte de 

nossa forma de ser e de agir [...].  

Aquilo que não atravessa pela vida com as marcas das experiências produz 

saberes que vão definir as pessoas que somos a que estamos sendo, bem como a que ainda 

seremos. Esse processo tem fundamento na herança histórica, familiar, social e cultural, que 
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traçam pelos fios da vida as experiências que nos constituem. Elas se configuram inicialmente 

como desejos, sonhos, perspectivas singulares envolvidas na trama social que nos formam.  

Assim, a professora Jussara narra sua trajetória de vida... 

DESPERTAR DE SONHOS E ESPERANÇAS - Desde os meus 14 anos já 

estudava e trabalhava na roça, primeiro para ajudar meus pais, depois para 

comprar minhas roupas e calçados, pois meus pais não tinham condições de 

nos dar muito mais que o alimento. [...] Ia para o colégio em Irecê, pela 

manhã (muitas vezes a pé) e após o meio dia, teria que estar no trabalho às 

13h30min. A cada semana eu trabalhava em fazendas e/ou roças diferentes, 

como diarista na lavoura, pois o meu pai havia vendido todo nosso terreno. 

Confesso que não gostava do trabalho, pois capinar, arrancar feijão, quebrar 

milho etc., eram atividades comuns entre nós, porém, bastante cansativas 

após 4 horas de aula e uma de caminhada do povoado até Irecê, não era fácil. 

[...] 

Morria de pena de ver minha mãe, tão magrinha saindo naquele sol 

escaldante do meio dia para trabalhar na roça, e pior, ganhava uma miséria, 

que mal dava para nossa alimentação. Aquilo me revoltava e jurei para mim 

mesma que não passaria o resto de minha vida como a minha mãe [...].  

As características que compõem Jussara, claro, estão para além da aparência 

física, mas nas histórias de vida, atravessadas em seu corpo, pelas expressões, sentimentos, 

emoções, gestos, ritos e linguagem, da qual Larossa (2002, p. 24) descreve como “a 

experiência soa finitude... soa também a corpo, isto é sensibilidade, a tato e a pele, a voz e a 

ouvido, a olhar, a sabor e a odor, a prazer a sofrimento, a carícia e a ferida, a mortalidade”. 

Tudo que caracteriza o humano é experiência. E implica no seu modo de estar no mundo e de 

ser no mundo no modo de habitar os espaços que aqui chamamos de educativos. 

Trata-se da sua constituição como mulher, como mãe, como filha da comunidade 

da Meia Hora, como professora, como militante da educação do campo e das causas ligadas 

aos direitos humanos, pela sua apreciação a cultura como identidade de seu povo, na pessoa 

da cordelista, na luta e disposição política no papel disputado para o legislativo no município 

de Irecê, para fazer os enfrentamentos das bandeiras que defende. 

Tudo que a identifica são rituais que se caracterizam como dimensão axiológica, 

que reverbera na sua relação com o ser professora da EJA, pois referenciam sua prática com 

as marcas que a constituem como pessoa. Esses rituais que constituem significações da 

professora Jussara, que definem sua identidade no papel de professora da EJA, tomada pela 

numa dimensão axiológica, configurada de valores morais de uma ética e estética social, que 

produzem uma teoria de valores por meio da apreensão da realidade de si e sua natureza 
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antológica específica, imprescindível a se considerar como referencial para a formação 

docente.  

As referências dessa Unidade Temática de significação, identidades na 

constituição da formação da professora Jussara nascem de muitas fontes, que influenciaram, 

e ainda influenciam sentidos e subjetividade da prática da professora, que estão atravessados 

na constituição dos laços com a vida, e as significações construídas pela experiência 

formadora (JOSSO, 2010).  

Esses valores constituem uma teoria epistêmica de saberes, o saber hermenêutico 

(FINGER, 2010), a consciência da experiência, que tem como resultado a consciência 

refletida, e o saber existencial (TARDIF, 2010), que estão implicados pelas escolhas 

individuais, subjetiva, intrínseca a sua conduta humana, produzida na sua cultura, no local 

onde vive na forma de ser e de como se relaciona, ética e esteticamente no contexto social, 

que perpassa pelo individual e pelo social e se configuram como referência de formação. 

 

4.6 EXPERIÊNCIAS E SABERES DA EXPERIÊNCIA COMO CONHECIMENTO DA 

VIDA 

Como sujeito do mundo, sou também sujeito histórico e isso requer a 

consciência da necessidade de não passar pela história de forma neutra. Ser 

sujeito histórico, sujeito do mundo, exige de nós uma postura constante de 

intervenção na realidade presente (Professora Jussara, Entrevista- narrativa, 

2016). 

Este fragmento da narrativa oral de Jussara evidencia sua implicação com o 

mundo. Ela se reconhece criticamente dentro do contexto de vida e ofício de professora. Uma 

narrativa reflexiva sobre sua presença no mundo e seu papel social. No indizível de sua 

narração, está atravessada em seu percurso uma experiência de inúmeros saberes. No saber da 

experiência, Larossa (2002, p. 26) enfatiza que esse saber “dê um lugar a sensibilidade, que de 

alguma maneira esteja incorporado a ela, que tenha um corpo”. Que esse saber seja de 

alteridade, alterado e alterável. “Um saber que capte a vida e estremeça a vida” de forma 

atravessada de paixão de incertezas e de singularidades. 

Os percursos de experiência, atravessados pela vida de Jussara, especificamente 

na juventude, trazem especificidades da educação do aprender a ser a partir da escolarização, 

todo jovem, perspectiva na busca do emprego, através do processo de formação pela escola. 

Esse processo de escolarização acompanha a existência das pessoas, e se incorpora no 



148 
 

percurso formativo da vida, que demarca uma experiência de vida e formação, a partir das 

experiências vividas nos percursos escolares com foco na entrada do mundo do trabalho. 

Era importante viver esse processo frente às condições históricas, 

socioeconômica, cultural e política do contexto de vida familiar e social, da professora. 

Contexto de política neoliberal, que impõe aos jovens trabalhadores, condições de Estado, 

mínimo para estudar e trabalhar, não lhes restando alternativas de sobrevivência, como 

descreve Posthuma (1999). Dentro dessa estimativa social de status quo, Jussara tivera que 

experienciar na juventude, os desafios do mundo do trabalho, tarefa desafiadora, narrada no 

excerto. 

E foi com esse objetivo de vencer na vida, de ser alguém, que continuei 

estudando e trabalhando. Aos 15 anos, não diferente dos jovens de hoje eu 

queria curtir, me divertir, porém o principal para mim era o meu desejo de 

evolução. Ainda na idade dos sonhos, eu encarei a realidade, criei objetivo 

de vida e não queria que nada me desviasse dele. Todos os sonhos de 

crescimento e perspectivas que eu tinha para o futuro [...]. 

Essa experiência de trabalho e educação perpassa pela discussão dos direitos 

humanos e interfere na constituição de formação da pessoa, a partir de conflitos causados pela 

não garantia de direitos fundamentais, como educação e trabalho, perspectivado dentro das 

condições biossociais, das quais envolve os tempos humanos (POSTHUMA, 1999). 

Outa reflexão dessa experiência de vida de Jussara no que refere à vida estudantil 

dividida com trabalho, atravessada por marcas de uma sociedade de exclusão social, pois o 

espaço reservado à tarefa para o gênero feminino tem maior impacto qualitativo e quantativo 

na vida da mulher, pela exploração do tempo com maior carga horária de trabalho, baixo 

salário em relação ao homem. 

Essas experiências trouxeram marcas, que estão indizíveis nas narrativas, que 

produziram sabres práticos atravessados pelos saberes da existência, no qual Tardif (2010) diz 

que o primeiro se refere às peculiaridades do trabalho, por isso necessário a Jussara adquiri-

los para esse enfrentamento e, o segundo, o existencial está ligado à experiência, implicada na 

história de vida de cada um de nós. 

Na configuração do saber da existência em Tardif (2010), está o saber 

hermenêutico de Schleiermacher (FINGER, 2010), estão as experiências e os saberes que ela 

produz nas histórias de vida, marcadas pela subjetividade e singularidade do sujeito produtor 

da experiência, que, por sua vez, produtora de saberes (BONDÍA, 2002), assim, em Josso 

(2010) é definida como experiência formadora. 
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As várias experiências formadoras, implicadas nas narrativas-formativas da 

professora Jussara constituem-se na diversidade e pluralidade da sua vida, pessoal e social, 

que trazem as marcas e influencias dos contextos tecidos de experiências que atravessadas a 

sua vida produzem formação. 

Uma dessas experiências do vivido está na herança da história e raízes familiar, 

configurada pela identidade social, cultural e territorial, da sua comunidade de origem, na 

qual se implica pelo ativismo político na luta pela Educação do Campo. Pela resistência dos 

movimentos sociais. No Território de Identidade de Irecê, sua trajetória como moradora do 

campo e professora da escola do campo tem na sua história de formação, o campo como 

bandeira de luta, marca de sua identidade. 

Meu processo de formação continuada se deu, se dá parte dentro das 

propostas formativas da Rede Municipal de Educação de Irecê, onde tenho 

me dedicado profissionalmente, e parte nos espaços não formais, pela 

militância nos movimentos sociais, principalmente no que diz respeito À 

Educação do / no Campo [...]. 

Sua ação de ativismo e militância pelas causas sociais voltadas para educação, a 

faz participante e integrante do GT (Grupo de trabalho) de Educação do campo no Território. 

Nessa condição, desenvolve formações para professores, e ações de protesto a favor dos 

direitos dos povos do campo.  

Estendendo seu campo de atuação e de militância, tem sensibilidade social na 

defesa e pelo respeito às causas das minorias e descreve em seu memorial formativo suas 

reflexões e referências dessa luta. 

Ainda hoje, em pleno século XXI, nos deparamos com gestos e atitudes de 

discriminação. Infelizmente no Brasil temos uma cultura preconceituosa, 

algo que parece estar enraizado, entranhado, uma tendência ridícula que as 

pessoas tem de julgar, humilhar os outros por serem negros, gordos ou 

magros, deficientes, pobres, índios etc. uma exigência pelo padrão neoliberal 

de beleza, de sujeito... Um total desrespeito às diferenças e individualidades 

de cada um. Remeto a uma frase de Martin Luther King, que dizia: “Sonho 

com um dia que meus quatros filhinhos viverão numa nação em que não 

serão julgados pela cor da pele mas pelos seus méritos.” Creio que King teria 

ficado feliz ao ver em 1994, o líder negro Nelson Mandela sair vitorioso nas 

eleições, ficando na historia com o primeiro presidente negro na África do 

Sul. Foi um fato que teve uma marco histórico muito importante para o povo 

africano. Ali sentiam reascender a esperança de um futuro melhor [...].  

As experiências e saberes da experiência estão constituídas pelas vivências do 

cotidiano da professora Jussara; estão entrelaçadas no seu fazer pedagógico cultivados e 

configurados por experiências formadoras, atravessadas no ser professora da EJA. Essas 
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experiências se ampliam pela prática docente, através de uma práxis pedagógica enraizada em 

fundamentos da vida humana, seus contextos históricos, sociais e culturais. 

Frente a esses conhecimentos advindos da experiência da professora Jussara com 

a Educação de Jovens e Adultos, está sua implicação recordações-referências do seu 

trabalho... 

...tem sido para mim ao mesmo tempo uma grande satisfação e um grande 

desafio. A satisfação se dá pelo fato de poder desenvolver um trabalho 

pedagógico que ultrapassa o limite da sala de aula e, muitas das vezes, o 

limite da própria escola e até da comunidade. Não é possível pensar em uma 

educação para jovens e adultos, sujeitos estes que carregam um vasto leque 

de conhecimentos e experiências de vida, sem considerar estas vivências e 

experiências cotidianas, como elementos fundamentais para a elaboração de 

uma proposta de educação contextualizada e verdadeiramente significativa. 

[...] 

Vejo aí, um grande desafio e as vezes chega a se tornar em frustração 

porque não consigo conceber a educação desarticulada de um projeto 

maior, de sociedade e de humanidade... mesmo em condições 

adversas,  consigo desenvolver um trabalho de mobilização social com 

estes homens e mulheres, assim, na medida do possível,  vamos 

tentando transformar os conhecimentos acumulados historicamente 

pela humanidade, em saberes acessíveis aos estudantes da EJA, onde 

provoco neles/as , a reflexão e intervenção, principalmente na 

realidade local... re-descoberta do ser, a saída da condição de objeto 

para a condição de sujeito aprendente/ensinante, sujeito histórico [...].  

A constituição da prática da professora na sua relação turma da Educação Jovens e 

Adultos traz no compromisso de docência, que trago como referência no discurso Freireano, 

que diz: “é preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que num dado 

momento, a tua fala seja a tua prática” (1979, p. 38). A implicação histórica, pessoal e social 

da professora tenho na percepção da dimensão concreta ou visível, do invisível pelo 

compromisso que desenvolve em seu trabalho pedagógico referendado nas vivências e 

experiências dos sujeitos ensinantes-aprendentes. 

A percepção da dimensão concreta ou visível, correspondendo às atividades que 

realiza na turma da EJA, para além da sala de aula, transcendendo as barreiras da 

invisibilidade em que essa modalidade de educação vivencia dentro da própria escola, e na 

sociedade. Quanto à percepção da dimensão invisível, essa se faz notar marcada nas relações 

ensinante-aprendente, construídas nas bases de sentido das emoções e seus valores: respeito, 

amizade, amorosidade, sensibilidade, solidariedade (JOSSO, 2010, p. 40). 
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Dessa forma, a professora Jussara narra suas crenças na experiência com a EJA, 

expondo seus saberes de como concebe seu trabalho nessa modalidade educativa no contexto 

sociocultural da sua prática. 

As referências de significação desta Unidade temática a experiência como 

conhecimento da vida da professora Jussara estão mediados na sua realidade histórica, 

social, cultural, formadora da sua identidade profissional. Os elementos constitutivos da 

referência de sua prática estão enraizados de valores sentidos, marcas da existência humana, 

na construção de cidadania nas sociedades multiculturais (PIRES, 2012).  

Sua prática transpõe os elementos formativos das epistemologias generalistas de 

formação, pelas diversas fontes da experiência que produzem os seus saberes de diferentes 

naturezas, tecidas nos contextos da vida, por isso gera especificidades e singularidade. Essa 

perspectiva referencial levanta a formulação de uma teoria de formação, pautada na ética-

estética de valores ontológicos, que expressam pelas narrativas de si, uma biografia educativa 

e formativa, estruturada no ser, na pessoa, no indivíduo histórico-social-cultural-plural. 

 

4.7 LEITURA COMPREENSIVA- REFERENCIAL DO CORPUS  

 

De onde se originam as referências formativas da professora Jussara? Onde 

habitam os elementos que referenciam a sua prática? Para responder sobre o processo de 

formação, a partir da referência das suas memórias pelo caminho do método (auto) biográfico, 

implicado nesta análise de pesquisa, busco, na abordagem de Pineau (1985), realçar o 

processo de experiência-formação, estruturada na tripolaridade, que envolve a formação do eu 

- Autoformação.  

Compreendo, a partir de Josso (2010), toda formação como experiencial, por isso 

envolve o eu, o outro e o contexto social, num processo que está ligado por uma força, 

argumentada por Pineau (1985), a autoformação, que se estrutura dependente entre a 

heteroformação (ação dos outros) e a eco formação (do meio ambiente). Assim, a formação 

habita o indivíduo nos seus processos de vida, atravessados pela experiência formadora. 

O tecido das narrativas-formativas da professora Jussara traz, na trajetória pelos 

autos da formação, as singularidades de suas experiências, um movimento revelador para a 

compreensão dos saberes da experiência no corpus da pesquisa.    
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A referência dos autos da formação da professora Jussara está sistematizada nesta 

análise, a partir da compreensão do movimento tripolar Autoformação – Heteroformação - 

Ecoformação:  

 4.7.1 Movimento tripolar – Referência da Autoformação 

                                                                                                                                                                        

 

REFERÊNCIA 

AUTOFORMAÇÃO 

 

Saberes da experiência Referências do conceito 

  

Hermenêutico 

Existencial 

 

Antropologia 

Sociologia 

Psicologia 

 

 

Narrada na biografia educativa da professora, as experiências formadoras que 

incorporam sua memória e criam um corpo habitado por suas experiências. O corpo habitado 

está impregnado de referenciais, de uma história singular, que manifesta os sentidos 

expressados pelas palavras, imagens, gestos, construídos a partir do vivido (MACEDO, 

2015). 

Para compreender as experiências formadoras, realço, nas narrativas da 

professora, as referências da autoformação, extraídas da sua história, das quais exprimem 

identidade, saberes, subjetividades, que interpretadas pelo nível simbólico da abordagem 

hermenêutica, revelam a consciência das retroações físicas e sociais, que influenciaram seu 

contexto da existência formando sua cultura nos autos de si mesma (PINEAU, 2010). 

O polo da autoformação é revelado nessa análise, nos fios tecidos, fragmentos de 

recordações-referência da construção do eu da entrevista narrativa. Sobre essa construção das 

experiências formadoras, a professora Jussara, em diálogos formativos, fala da sua 

experiência como sujeito no mundo e com o mundo, expressando a consciência da existência 

nas retroações sociais, do vivido. 

 A educação tem uma relação muito intrínseca com minha história de vida, 

porque toda a trajetória educativa e social que tenho, é alimentada pela 

educação. Primeiro, a educação informal, a educação familiar e comunitária, 

os valores éticos e morais que recebi desde cedo; valores estes, transmitidos 



153 
 

por meus pais, pelos meus avós maternos, principalmente e aqueles, que 

aprendia na convivência cotidiana com amigos, familiares, vizinhos, com os 

idosos, os saberes populares locais, especialmente minha mãe [...]. As 

marcas que tenho da infância são lembranças de um tempo bom, pela alegria 

de ter a família toda reunida sempre. Porém me remete a períodos de muitas 

dificuldades, pela lembrança forte da imagem sofredora de minha mãe! É 

uma das imagens que tenho com maior frequência quando remeto aquele 

período de minha vida, mas aquelas lembranças me fizeram desejar ser uma 

mulher diferente, mais autônoma [...] Sou também sujeito histórico e isso 

requer a consciência da necessidade de não passar pela história de forma 

neutra. Ser sujeito histórico, sujeito do mundo, exige de nós uma postura 

constante de intervenção na realidade presente, e isso só é possível numa 

dinâmica de vida, social e profissional pautada na experimentação, na 

reflexão e na participação junto aos demais sujeitos. Nessa perspectiva, os 

valores culturais e sociais estão arraigados aos valores éticos e morais, 

porque fazem parte de uma bagagem identitária, são heranças 

antropológicas, afetivas, heranças históricas que fazem parte de nossa forma 

de ser e de agir [...]. (Professora Jussara- Entrevista narrativa, 2016). 

Destaco como referências da autoformação da professora, a imagem da infância a 

partir da figura materna, da qual considera a mais importante para a formação de seus valores. 

A família narrada acompanhou e acompanha sua história formativa entre fios, teias da vida, 

nos processos de escolarização a profissão encandeada entre a vida-formação-profissão. 

(SOUZA, 2006b). 

Tem a consciência formativa, refletida de que a sua trajetória de formação é 

alimentada pela educação no sentido existencial, pois reconhece singularidade, especificidade 

desse trajeto formativo, a partir dos contextos da educação informal, a educação familiar e 

comunitária, constitutivos da sua identidade.  

Na consciência do ser sujeito histórico pela existência de um ser social, evidencia 

os valores éticos, morais transmitidos na herança familiar, do qual destaca a construção da 

autonomia, pela recordação-referência da mãe, a qual exercia importante papel em sua vida e 

formação, tecida na pessoa, na mulher e na profissional, num processo permanente- 

autoformativo. Macedo (2010) complementa o entendimento do processo de autoformação 

nos pilares do “aprender a aprender, reaprender, desaprender a formação”. Uma expressão de 

autonomia e implicação da formatividade do ser (p. 66-70). 

Sem negar a participação dos membros parentais e da comunidade, evidencia a 

constituição dos seus saberes nos autos, na intimidade existencial e cultural da sua formação, 

a destacar a recordação dos saberes populares, como referência histórica das vivências sociais 

e culturais, as formas de aprendizagens experienciais, que constroem os sabres experienciais 

implicados na identidade, subjetividade de professora (TARFIF, 2010). 
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Josso (2010, p.168) aborda que o conceito de implicação vai compor 

características humanas do forma-se, processos da autoformação. Tal característica, a 

implicação, envolve as recordações passadas, aproximações e distanciamentos para produzir o 

conhecimento de si, reavaliando as experiências do passado com as do presente; implicam 

reflexão para inspirar-se, e produzir um sentido para si, compreensível ao outro.  

O auto da formação não se refere à individualização, mas a implicação do sujeito 

consigo e com o outro, enfatizado vários níveis da realidade pelas interações com o meio 

físico e social, ressonância da formação. As interações sociais da professora na autoformação 

produzam a representação simbólica da realidade pela construção de sentidos como percebe o 

mundo, como se orienta e como interpreta seus processos formativos (PINEAU, 2000). 

A percepção de nível simbólico da realidade, na narrativa da professora Jussara, 

aponta para uma compreensão da autoformação, como tomada de consciência das formas 

simbólicas, representadas na vida familiar e o seu contexto histórico, cultural e social e 

formativo da pessoa, mulher e profissional, na vida cotidiana, as heranças afetivas, os hábitos 

de vida em comunidade, as construções culturais da linguagem, as dificuldades 

socioeconômicas, atravessadas na vida familiar, que segunda a professora interferiram, 

interferem no ser e no agir da sua existência.  

Todas essas percepções estão nas recordações-referências da professora, tecidas 

pelas experiências vividas, constituindo seus sabres subjetivos, e sua identidade como 

professora da EJA. Sobre os saberes de suas experiências de vida-formação, trago a referência 

do saber hermenêutico, que pode ser interpretado na autobiografia, como um saber que vem 

da consciência da reflexão crítica e histórica, que se insere no processo de tomada de 

conscientização das experiências do percurso da vida (FINGER, 2010). 

Como o saber, a partir da abordagem biográfica, está sustentado na hermenêutica, 

pela compreensão e interpretação que a pessoa faz das suas experiências históricas, sociais e 

culturais de uma consciência de reflexão crítica podemos interpretar que os saber é produção 

plural das experiências de vida-formação. 

Sustentando essa ideia de pluralidade dos saberes, para compreender os saberes da 

experiência da professora, é necessário conferir as especificidades destes saberes, a partir dos 

seus princípios evidenciados nas experiências da formação de um saber-fazer próprio. Quanto 

às especificidades, trago a referência da abordagem (auto) biográfica dos saberes da 

professora dos quais mobiliza para trabalhar com a Educação de Pessoas Jovens e Adultas. 
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Santos (2009, p. 159), apoiando-se em Tardif (2010), sobre especificidades dos 

saberes, aponta que eles podem se originar de várias fontes. Os da professora Jussara origina-

se no processo da autoformação pelas referências da vida, que compõem aspectos do seu 

contexto histórico, social e cultural, implicados na consciência da reflexão crítica, do que 

representa ser a EJA e, assim, mobiliza outros saberes das mais variadas fontes da 

experiência, como: os experienciais validados na vida, em atos de currículo (MACEDO, 

2011), (autoformação / contexto / vida / cotidiano / sujeito), os pedagógicos 

(concepções/prática/ reflexão), os curriculares (campo do conhecimento / conteúdos), os 

disciplinares (instrução / métodos / objetivos/cultura), (SANTOS 2009). 

Nessa perspectiva de compreender os saberes da professora Jussara no polo da 

autoformação, a partir do eu, convoca um saber mobilizado pela professora Jussara, que vem 

da hermenêutica, na consciência refletida com grande ênfase no saber existencial, o qual, nas 

categorias de Tardif (2010, p.110), está conceituado como “aquele que está ligado não 

somente à experiência de trabalho, mas à história de vida... que significa estar incorporado à 

própria vivência do professor, a sua identidade, ao seu agir, às suas maneiras de ser”. 

A autoformação ultrapassa os quadros sociais da vida num processo de evolução 

humana (HONORÉ, 1997), numa trajeto antropológico da autoformação. A professora Jussara 

não é só resultado da individualização interna, mas é a ressonância interna dos resultados, que 

modificam a si própria e aos outros sujeitos, no meio ambiente favorável. Esse produto é a 

hetero e eco formação (PINEAU, 1985). 

 

4.7.2 Movimento tripolar – Referência da Heteroformação 

 

 

REFERÊNCIA  

HETEROFORMAÇÃO 

 

Saberes da experiência Referências do conceito 

Profissional  

Experiencial 

Psicologia 

 

 

Passo nesta fase de leitura analítica para compreensão da formação da professora. 

No polo da heteroformação, evidencia, na narrativa oral, as ressonâncias da autoformação, 
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que envolve influências sociais herdadas da família, do meio social e da cultura, sob o 

processo de formação inicial e continuada, o qual define o contexto de mudanças sociais, 

políticas e econômicas, que impactam na construção pessoal e profissional no ambiente 

cultural (PINEAU, 2000). 

Nessa perspectiva a heteroformação está nos processos de experiência de vida sob 

a influência social herdada na família e ambiente cultural da professora representada nos 

fragmentos do processo de formação, que perpassa pela profissão de professora e os papéis 

que desenvolve no contexto social, implicados com a formação, para além da escolarização e 

da formação inicial, configurando em heteroformação (PINEAU, 2000). 

E assim em diálogo formativo sobre seu ativismo social e político, implicações na 

prática para a produção de saberes experienciais, que a professora relata seus processos de 

heteroformação, e nos convida a uma escuta mais atenta e sensível desse processo, pois as 

narrativas evocam experiências estéticas marcantes” (DOMINICÉ; JOSSO, et al. 2010, p. 

96). 

[...] A militância com a Educação do Campo se dá quando conheci Edileuza 

Silva (coordenadora), em 2000. Passamos a fazer estudos coletivos na escola 

e aos poucos fomos desenvolvendo projetos e participando de encontros fora 

da esfera da rede municipal de educação [...] Na formação em Currículo da 

Rede optamos por formar um grupo específico para estudar a Educação 

do/no Campo, e mesmo sem orientação, conseguimos incluir a Educação do 

Campo no documento final, porém de forma muito limitada! [...] Atualmente 

faço parte dos fóruns regional, estadual e nacional de Educação do Campo e 

participo de diversos eventos junto aos movimentos sociais [...]. Estes 

conhecimentos favoreceram a atuação como professora de EJA, porque 

desenvolvo um trabalho voltado para o contexto e a realidade, local e 

regional partimos das questões locais, para compreender as globais e as 

questões que estão em pauta na comunidade, no nosso município e no País 

se tornam em questões de sala de aula, porque compreendo que não é 

possível desvincular o sujeito do mundo e da realidade que o rodeia [...] Para 

garantir meu processo formativo institucionalmente, já que a rede 

ultimamente não tem feito este papel, faço meus estudos individualmente. 

Os autores que embasam minha prática: Ilma Alncastro Veiga, Roseli Salete 

Caldart, Mônica Castagna Molina, Miguel Arroyo, Carlos Rodrigues 

Brandão, Paulo Freire, Maria da Glória Gohn, Ezequiel Theodoro da Silva, 

Isabel Alarcão, Pedro Demo, entre outros [...] Mas, também foi na militância 

que aprendi a me defender em determinadas situações [...] Este ano (2016, 

grifo meu), entrei na campanha eleitoral e creio que rompemos com muitos 

dos velhos paradigmas sociais, uma mulher da comunidade que se lança 

candidata e vereadora, defendendo bandeiras sociais, e consegue uma 

votação acima do esperado, sendo a mais bem votada na comunidade 

(professora Jussara - Entrevista narrativa 2016). 

Configurado pelo processo de interação com o outro e o meio sociocultural, a 

narrativa da professora Jussara demarca nessas passagens experiências significativas 
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construídas nas vivências da heteroformação, ao narrar o encontro com coordenadora, tempo 

histórico de entrada da vida profissional e sua caminhada de formação, a partir da profissão e 

para além dela. 

Nesta perspectiva, a heteroformação é uma força relacional, no contato com o 

outro sempre em relação. Envolve o reconhecimento do outro na passagem de uma situação a 

outra. Tal situação altera o humano em transformação (MACEDO, 2015). Esse encontro 

profissional se constituiu em contexto de aprendizagem, de transformação da identidade e da 

subjetividade.  

Para falar de contexto de aprendizagem pela relação hetroformativa da professora, 

convoco Josso (2006, 32) que diz “... com efeito, as narrativas de formação põem em 

evidência a dificuldade de estabelecer correlação entre circunstâncias de gênero e 

aprendizagem”. Nesse sentido, os momentos formadores podem durar instantes ou muitos 

anos. Essa relação tecida na narrativa revela distintos espaços-tempos dos quais permanece 

seu encontro com a coordenadora, marcas da heteroecoformação, interações em todo processo 

formativo da professora pondo no cenário, vários protagonistas numa relação dialética, 

singular-plural das experiências-formadoras. 

A importância das experiências-formadoras construídas na relação da professora 

Jussara com a coordenadora alterou alguns aspectos de formação na dimensão do processo da 

heteroformação, pela construção da consciência reflexiva. Uma relação dialógica de interação 

heurística. Dessa relação, coordenadora e professora fundamentou a teorização de sua prática, 

a qual está alicerçada na experiência vivida nos diversos espaços do meio social, político e 

cultural, que efetiva condição para formação na formação (JOSSO, 2006). 

Dessa relação, a professora seguiu tecendo seu campo de referência de 

experiência, no seu agir pessoal e social, pois descreve um processo formativo de estudos 

ligados à militância com educação do campo. Essa implicação com a educação do campo está 

sob efeito da influência social e cultural herdada da família, historicamente envolvida no que 

estreita sua relação com a experiência vivida: filha de agricultores, as dificuldades de 

sobrevivência na roça, os problemas para estudar na cidade, a perda da terra e a busca de 

alternativas de trabalho. 

Esses aspectos históricos, sociais, políticos, culturais e econômicos, a partir da 

herança familiar, estão enraizados na constituição da sua identidade docente com ressonância 

nos processos da prática pedagógica na sala da EJA, através das experiências da própria 
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formação, o que devo considerar que a constituição de sua docência foi um processo 

construído em diversos momentos da vida, no situar na história de vida e formação pela 

experiência (JOSSO, 2010). 

A participação em diferentes formações, dentro e fora do âmbito profissional, ou 

ligado a ele, capta as mudanças na vida da professora Jussara não só da docência, mas nos 

aspectos da vida social. Nóvoa (1992) fala de formação do professor destacando que, através 

da ampliação da consciência pelo processo de formação em contextos diversos, é possível 

ocorrer mudanças na prática, pelo desenvolvimento pessoal e profissional, na produção da 

experiência de formação. 

Nesse sentido, reafirmo com Macedo (2010) a ideia de que a professora Jussara 

constrói nesse percurso da heteroformação seu “protagonismo formativo”, pois assume sua 

capacidade de reflexão e decisão sobre o que experimenta e como experimenta o processo 

formativo referenciado pelas implicações existenciais, culturais e políticas, a metaformação – 

protagonismo formativo (p. 60). 

A professora evidencia as contribuições das diferentes formações não formais e 

formais, bem como os papéis e implicações da sua militância política nos movimentos sociais 

para o trabalho com a EJA. Ela consegue nessas referências tecer uma consciência crítico 

reflexiva ao perceber que a formação não se constrói apenas com o saber profissional pelo 

espeço-tempo da escolarização e graduação, mas que os saberes construídos pela experiência 

configuram- se de outros saberes, e esses constroem os processos formativos que dão sentido 

à autoheteroformação. 

O nível de consciência reflexiva nos autos da professora sobre os diferentes níveis 

da realidade são coerentes com as suas representações e sentidos do mundo, percepção da 

forma como se manifesta na realidade sentidos, imagens e significado das interações, que 

estabelece com o meio físico e social.  

Tal consciência reflexiva se amplia na formação de Jussara, quando ela percebe a 

necessidade de buscar no diálogo com outras vozes para referendar a sua formação 

profissional independente da institucional, oferecida pela rede municipal, da qual é 

professora. Nesse relato, até desabafa uma denúncia da ausência da formação continuada, ou 

formação continuada incipiente para sua prática na EJA (FINGER, 2010). 

Na narrativa, relata, ainda, como enfrenta suas necessidades formativas, 

apresentando o arcabouço de referências de estudo e leitura, que dialogam com sua prática 
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formativa, sob influência do tempo-espaço da graduação e da pós-graduação, também 

constitutivas da heteroformação. Como sujeito da sua formação, reconhecida na relação com 

o outro nas referências herdadas socialmente, a biografia educativa da professora Jussara 

desenha os contornos do seu trajeto formativo no meio social e cultural pelos sentidos e 

intenções explícitas que orientam e favorecem sua prática (JOSSO, 2010). 

Identifico, a partir do movimento da heteroformação, nível prático da formação, 

compreendido de rituais da professora, com reflexos e reflexões sobre a vida social e a 

docência. Aqui me refiro à subjetividade da sua identidade pessoal e profissional, 

incrementada com os valores que referenciam os saberes da experiência, que a identifica 

como a pessoa que é. Implicada com a profissão de professora sua formação tem ressonâncias 

sob a vida social e cultural do seu contexto de vida-formação (PINEAU, 2000). 

Quando a professora relata sobre seus mecanismos de defesa para enfrentar os 

problemas da realidade, coloca como referência de formação e de educação implicada como 

uma vigilância coletiva, ética e política publicizadas (FREIRE, 1997) no seu projeto de 

sociedade. Nessa crença, ampliar a militância da Educação do Campo, tomar a defesa da 

educação como direito humano, participar das lutas em defesa do meio ambiente, das questões 

da diversidade de gênero e étnico racial no exercício político sem perder de vista a implicação 

com o exercício da profissão, mas fazer disso uma aderência, ética e estética. 

Identifico, também, o saber-fazer da professora Jussara, no que reconheço em seus 

relatos, no seu cotidiano de vida, o autorizar-se como sujeito da formação. Suas experiências 

produzem saberes dos quais correspondem um capital experiencial, do qual é capaz de 

integrar-se em todas as dimensões do seu ser: saber-fazer consigo próprio, o saber-fazer 

relacionado com a sua prática docente na EJA e o saber-pensar, reflexões da prática e 

compreensões, que para Josso (2010, p. 33), na hermenêutica, “elaboram a experiência 

formadora”. 

Os saberes da experiência formadora estão elaborados e sustentados nas narrativas 

de si, da professora Jussara pela sua experiencia de vida. Acerca dos saberes da experiência 

do professor, Tardif (2010, p. 38-39) apresenta a definição de “saberes específicos, próprios 

da sua função, na prática da sua profissão”, que envolvem o seu trabalho e seu cotidiano, 

produzindo um conhecimento do seu meio, portanto, brotam da experiência do sujeito de 

experiência, assim como são validados pela experiência, pois estão incorporados de um 

habitus singular, específico com as marcas do saber-fazer e do saber-ser. 
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Identifico, no relato de todo o corpo das narrativas orais, as habilidades do saber-

ser e do saber fazer da professora Jussara, na tessitura e forma como interage como sujeito 

singular no meio social, como percebe e reconhece suas raízes formativas, construindo 

sentidos e significados para o seu agir. No que se refere à prática docente na EJA, seus relatos 

são claros e refletem uma prática contextualizada e refletida na realidade. 

Identifico nas características da prática da professora, seus pressupostos de 

formação mobilizados, através das habilidades do  saber-fazer, quando reconhece os 

conhecimentos que favorecem ao desenvolvimento da EJA, quando reconhece a necessidade 

de formação continuada, quando percebe a importância de uma educação contextualizada para 

Jovens e Adultos e se implica na prática para desenvolver intervenções formativas, que 

consideram o sujeito da formação na relação ensinante-aprendente pelas pedagogias 

libertárias, referência humanista da educação em Freire ( 2011). 

Percebo na minha análise de compreensão dos sabres experienciais da professora 

Jussara, a partir de Tardif (2010), como cada ação em prática, mobiliza saberes diferentes, 

caracterizando a reflexão como referência da sua formação, pela ação: um agir respeitoso com 

os jovens e pessoas adultas, interações afetivas e emocionais com o ambiente de trabalho e 

nas relações com os atores desses espaços, implicações com os problemas que atravessa a 

comunidade e implicam na vida coletiva expresso nos projetos e conteúdos da EJA, bem 

como na militância social e política. 

Os saberes da experiência da professora possuem especificidades das interações 

históricas, sociais e culturais, manifestadas na sua história de vida, das quais, cria estratégias, 

modos, condutas de interação que no agir na sala de aula, produz a exigência do saber técnico 

e prático a partir de um paradigma educativo (TARDIF, 2010). 

Constituem saberes da experiência da professora o agir expressivo, na sua 

subjetividade, que compreende a prática, a consciência de si, configurada pelos seus rituais do 

ser mulher, negra, professora, militante dos movimentos sociais, presidente da associação 

cultural da comunidade. Essas especificidades do agir estão encharcadas das identidades da 

professora e têm sua organização no corpo da narrativa de si, tecido pelas axiologias da sua 

existência, valores demarcados pelo comportamento singular, que tipifica o ser a professora 

Jussara. 

Reconheço, no polo da heteroformação, a constituição de saberes que vêm da 

prática com suas raízes finadas nas experiências vividas. O existencial em trânsito com 
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história pessoal, a vida social e cultural, pelas formações do processo de escolarização, 

formação inicial, aperfeiçoamentos, formação continuada, a experiência de formação com 

pessoas Jovens e Adultas, bem como as experiências de formação da prática, implicada em 

outros espaços-não escolares, como os movimentos sociais, a gestão da associação cultural da 

comunidade e o trabalho na igreja constituem em processo, o polo heteroformativo das 

narrativas da professora. 

Completando o ciclo da autoformação da professora Jussara, heteroformação, são 

constitutivos dos saberes profissionais, que se caracterizam e se configuram na pluralidade 

das experiências construídas nos seus vínculos de relações sociais e culturais, que 

fundamentam a sua prática pedagógica na EJA. 

 

  4.7.3 Movimento tripolar – Referência da Ecoformação 
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Pelas interações sociais com o meio ambiente, a referência da ecoformação na 

vida da professora Jussara constitui seu habitat territorial. Esse habitat dá a forma à pessoa 

tecida no corpo em processo de evolução humana em qual a formação está regulada pelos 

fatores externos, múltiplos e heterogêneos (físicos, fisiológicos, psíquicos) e suas interações 

que são representadas de forma simbólica no meio físico que constitui o ser vivo numa 

unidade viva (HONORÉ, 1977); e (PINEAU, 2000; 2010, p. 101). 

Atravessada pelo meio ambiente físico, a ecoformação inclui, também, a 

dimensão simbólica, quando se representa pelo meio físico por suas variedades (florestas, 

campo, deserto, povos, países, metrópole), tudo que produza forte influência na cultura 

humana, assim como no imaginário pessoal (PINEAU, 2000), por organizar o sentido dado às 
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experiências vividas em ressonância do resultado da hetero ecoformção, como podemos 

interpretar a partir do relato da narrativa da professora. 

Meu processo de formação continuada parte dentro das propostas formativas 

da Rede Municipal de Educação de Irecê, onde tenho me dedicado 

profissionalmente, e parte nos espaços não formais pela militância nos 

movimentos sociais, principalmente no que diz respeito À Educação do / no 

Campo. Paralelo a isto, as formações que tenho feito foram muito mais 

voltadas para a formação e militância, para a autoformação. Lá já 

discutíamos a Educação Contextualizada. Passamos a fazer estudos coletivos 

na escola e aos poucos fomos desenvolvendo projetos e participando de 

encontros fora da esfera da rede municipal de educação. [...] Ingressei nos 

fóruns de Educação do Campo, passei a participar de alguns encontros do 

IRPAA, FETAG; participar de socializações de experiências em seminários 

por grupos e instituições, como a UNEB, as EFAS [...] Neste sentido, tenho 

participado de seminários de Educação do /no Campo a nível regional, 

estadual e nacional. Fiz parte da construção do Fórum Nacional de Educação 

do Campo em 2011, e participo das ações dos fóruns, regional e estadual, 

desde 2012. Nesta perspectiva, tenho discutido estudado e até realizado 

debates sobre Educação Contextualizada dentro e fora da rede municipal, 

embora até então nada se perceba de avanço dentro do município, no que se 

refere à politica nacional de Educação do Campo! (Professora Jussara- 

Entrevista narrativa 2016).  

Nesse fragmento da narrativa, a professora Jussara demarca o lugar da formação 

continuada, identificada como território socioambiental, que a constitui na produção de sabres 

da experiência. Nesse habitar, a professora tem uma forma concreta de ser professora, quando 

expressa a sua dedicação profissional, reconhecida dentro desse contexto da rede de educação 

de Irecê.  

No território demarcado com a cidade, o município e o campo formam uma 

unidade viva de experiências ecoformativas de múltiplos componentes, que envolve o interno 

e o externo, a pluralidade de experiências de diferentes fases e diferentes momentos de 

transformação do ser, que perpassou tecida pela menina, mulher, negra, da roça, professora do 

município de Irecê, militante da educação do campo e sua participação em formação pelos 

diversos ambientes institucionais e contextuais.  

Essa unidade viva comunga na formação em vários espaços: formais e não 

formais, que se constituem um exercício permanente de formação, que nasce na força da 

autoformação. Entre o desejo e a materialização em se reconhecer, implicada na formação, é 

compreendido nos relatos da narrativa, quando identificamos qual conhecimento elaborado 

habita o seu ser, pelos processos da ecoformação, e que lhe dão características identitárias 

singulares, porém, conferidas a partir da sua realidade de significados, na interação com o 

meio produzindo transformações (PINEAU, 2010). 
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Esses movimentos da eco formação trazem implicações de escolhas no exercício 

formativo cuidadoso, que configura a construção de uma estética de hábitos e valores, 

subjetividades e pluralidade, evidências dos seus valores no viver formativo, que produzem 

uma aprendizagem experiencial do corpus, a partir do meio ambiente experiências que 

alteram as pessoas.  

No relato da professora Jussara, todos os seus contextos externos de formação 

mudaram a paisagem de sua vida profissional e alteraram a sua forma de interagir socialmente 

como pessoa, como profissional, como ativista social dos movimentos do campo, no seu 

contexto local identificado como campo físico e ambiental da sua ação e interação com o 

mundo social.     

Minha compreensão de transformação formativa na narrativa de si da professora 

se dá no momento que amplia suas possibilidades formativas, atravessadas pelos diversos 

espaços físicos em heterogeneidade e incompletude, de ordem afetiva, social, política e 

cultural, implicadas com as pessoas, com as instituições, a partir das experiências do saber 

refletir, do saber fazer, do saber-ser (MACEDO, 2010). 

O saber heterogêneo, construído como característica da experiência, do saber 

experiencial, está evidenciada na prática da professora Jussara como mobilizador do 

conhecimento, que Tardif (2010, p. 109) especifica como aquele que “mobiliza 

conhecimentos e formas de saber-fazer diferente, adquiridos a partir de fontes diversas, em 

lugares variados, em momentos diferentes história de vida, carreira, experiência de trabalho”. 

O ambiente físico, território de influências formativas, materializado pelas ações 

concretas, produz saberes heterogêneos, implicados na existência e na experiência pessoal e 

social. Essas retroações conferem o movimento tripolar dos autos de formação: 

autoheteroecoformação na prática da professora Jussara (PINEAU, 2000). 

 

 

4.8 REFERÊNCIAS CONCEITUAIS DA FORMAÇÃO 

 

Os elementos que compõem a formação da professora Jussara, a partir das 

narrativas ou com histórias de vida, estão referendadas pelas diversas áreas de conhecimento 

das ciências sociais e humanas, principalmente pela Ciência da Educação para compreensão 
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das dimensões históricas, pessoais, culturais e profissionais da professora no acesso ao seu 

percurso de vida e formação. 

Na biografia educativa, há uma hermenêutica da experiência e compreensão da 

vida-formação, a qual tem grande influência nos estudos da Antropologia, a Sociologia e a 

Psicologia (DOMINICÉ, 2010); (JOSSO, 2010); (PINEAU, 2010). 

Em Pineau (2010), a (auto) biografia busca sentidos aos acontecimentos pessoais 

e sociais no processo formativo dos indivíduos, pelos conteúdos da memória. Os conteúdos da 

memória da professora Jussara em nível de construção individual, bio-cognitivo, guardam 

aspectos do mundo cognitivo, organizam uma memória que grava recordações-referências de 

vida, que realça, relembra, reage emocionalmente e traz um processo reflexivo, reconstruído e 

reorganizado pelas estruturas psíquicas e intelectuais de como o passado está representado no 

presente. 

Essa representação, no presente, define seus sentimentos nas narrativas de si, oral 

e escrita recuperadas pela experiência, que são sempre mobilizadas e provocadas às 

recordações significativas da vida. O modo individual, as subjetividades do lembrar, também 

são sociais, pois são herdadas das referências na existência, o que reforça um tempo social da 

memória, que, dessa maneira, repercute na forma de lembrar. 

A abordagem biográfica busca na Psicologia uma forma para investigar a vida 

como principal fonte para reconstrução dos acontecimentos. As recordações-referências das 

narrativas-formativas da professora Jussara estão encharcadas dos sentimentos constitutivos 

da sua personalidade e subjetividades, que são recursos rigorosos da relação de movimento da 

professora com o mundo ne produção de conhecimento, ou gênese do conhecimento pelas 

interações sociais com meio físico, social em cada fase de desenvolvimento da vida 

configuradas pela experiência.  

Comungo na perspectiva da biografia com fundamentos em Sartre (1960), que só 

podemos ser compreendidos, a partir da nossa história individual na sua conjuntura e redes 

que referenciam a nossa vida: família, sociedade e o contexto sócio-cultural sustentado no 

conjunto de fatores que a psicologia existencialista e da antropologia. Para compreender a 

narrativa de si da professora, foi preciso ir além daquilo que ela narra e reflete sobre si. Foi 

preciso descrever sua ação da prática cotidiana, referências de sua vida pessoal, social, 

política, geoecológica e cultural. As referências da existência do Ser no mundo e com o 

mundo. 
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É preciso, também, fazer a descrição do contexto histórico, social, geoecológico 

ambiental e cultural, destacar especificidades da existência da pessoa como humana, torná-la 

concreta frente à realidade subjetiva, material e sociológica. A partir daí, evidenciar o 

entrelaçamento das especificidades da existência numa perspectiva existencial para a 

compreensão da sua coletividade.  

Pela abordagem Antropológica das narrativas de si, como forma de interpretar e 

compreender a existência, encharcada de sentidos que se inscrevem num quadro social de 

valorização das experiências mais íntimas da vida da professora, a relação e interação familiar 

e comunitária constitutiva da existência do ser no mundo e do mundo, fulcral para a 

compreensão da formação, conforme Nóvoa (2010). 

Na perspectiva da abordagem da Sociologia, a qual auxilia na medição dos 

processos experienciais, compreendendo que o homem faz a história, ao mesmo tempo em 

que é feito por ela; isso implica dizer que a história da professora Jussara está entrelaçada na 

sua existência de ser do mundo com o mundo pala a existência da narrativa de si. 

A estrutura da formação que nasce na antropologia, presente nas narrativas de si, 

da professora Jussara, pode ser interpretada e compreendida pelo tecido das experiências, 

incorporado na vida-formação, pela interação simbólica de sentidos, que constituí um corpo e 

lhe dá forma, sob a influência do seu contexto histórico-cultural-subjetivo-social, e com os 

outros, no itinerário pessoal e coletivo, ao qual posso incluir os alunos da EJA e a mim, como 

sujeito implicado na pesquisa- formação. 

A riqueza das experiências de vida-formação constitutivas das identidades 

pessoal, social, cultural, os fios da formação da professora Jussara, nos sentidos simbólicos de 

sua origem: ser mulher, negra, com as características fisionômicas de identidade humana, com 

material cultural da essência da pessoa e de sua subjetividade, que impacta socialmente o 

outro na interação pela experiência-formativa. 

Sendo assim, a Antropologia na abordagem do método autobiográfico constrói 

pela compreensão do ser como sujeito de experiências sociais, um conceito de referência 

fulcral da formação da professora Jussara (PINEAU, 2000). 

Na perspectiva da existência compreendida da vivência com o ser do mundo e 

com o mundo, os saberes são relacionais, vêm dos fundamentos antropológicos, inerentes ao 

ser de culturas, que tem seu tônus existencial no conteúdo de sua experiência, com os indícios 
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e os sinais expressos dos elementos da sua cultura, que dão significado e tecem os sabres 

construídos pela experiência (GEERTZ, 1989). 

As diferentes referências dos saberes da experiência da professora Jussara, 

evidenciados pelas narrativas de si sugerem a reflexão de vários olhares sobre a formação 

continuada para professor da EJA, pois corroboram na compreensão de que a professora  e a 

prática por ela desenvolvida está situada num contexto histórico-social de histórias que 

constroem outras histórias por meio das diversas experiências, implicadas na vida pessoal e 

profissional (NÓVOA,1992; 1999; CATANI,1997; GARCIA,1999). 

Dentro da minha compreensão, a professora Jussara é uma agente de formação e 

de autoformação, que contribui para perspectivas de formação continuada, pois suas 

experiências configuram elementos importantes sobre os saberes experienciais, sobre os 

saberes específicos à prática pedagógica como aporte teórico-metodológico de saberes 

identitários da docência para acesso à formação continuada do professor que trabalha com o 

segmento EJA. 

Assim, finalizo as análises dessa investigação com material de produção de 

informação, as narrativas-formativas da professora Jussara, atravessadas pelo sentimento de 

incompletude, pois apenas alguns fios foram puxados da sua história biográfica. Reconheço 

esse inacabamento como desafios a tecer e me deparo frente a minha produção com muita 

dificuldade de por o ponto final e, assim, reflito que as reticências caberiam aqui, pela certeza 

do que há muito a dizer. Assim, aguardo na expectativa de outros diálogos, que certamente 

ampliarão a compreensão dessa história de vida-formação e, assim, encerro este capítulo. 

Passo para minhas considerações finais, movida pela caminhada do tempo de 

refletir e narrar esse percurso, um percurso em processo de um texto vivo para puxar o fio do 

tecido inacabado, atravessado pelo encontro da história que narrei e a que vivi como 

pesquisadora, na consciência de que será um encontro comigo mesma.  
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5.  PASSAGEM DO FIO NO TECIDO INACABADO 

          

[...] O fio que me trouxe até aqui foi das narrativas de vida, que para mim se 

constitui terreno-passagem da formação, o cenário referencial das memórias 

e da história. (BENJAMIN, 2006). E assim, chego pelo percurso dessa 

caminhada transitória, tecida entre o que vivi e o que narrei como 

pesquisadora, Passagem inacabada, atravessada pelos encontro de história de 

vida, lugar que se constrói a formação de si (DOMINICÉ, 2010). 

Toda passagem pede licença. A passagem para construir a experiência com o 

outro envolve o autorizar e o autorizar-se. Essa autorização é relacional, É construída no 

encontro entrelaçado como outro pela experiência. E esse encontro de partilha se constitui 

numa experiência fundadora, de um projeto tecido pelos vínculos humanos de respeito, 

valorização da pessoa e saberes como referência pessoal, histórico, social e cultural (JOSSO, 

2010). 

Minha caminhada foi autorizada pela formação, encontro singular-plural, 

elementos que compõem a dimensão da compreensão do meu objeto de pesquisa, que se 

anuncia pelos caminhos da formação continuada de professores da EJA, a qual me atravessa a 

experiência com uma intenção particular, e respeito pelos processos formativos, que as 

pessoas percorrem (NÓVOA; FINGER, 2010). 

Essa caminhada autorizada na partilha envolve-me e atrela-me ao fio de vida-

formação pela implicação compreensão, do sujeito apropriado do contexto, e seu poder de 

autoformação, uma caminhada para si, através da qual pude desenvolver o entendimento 

sobre a vida, a formação, as referências da formação, percursos formativos, recordações-

referências da prática, e os saberes configurados na e pela experiência, rituais constitutivos da 

prática e das identidades.  

Desse modo, imbriquei-me da pessoalidade e da profissionalidade nessa 

investigação (NÓVOA, 2000; JOSSO, 2007; SOUZA, 2006a; 2006b).  Ademais, é das 

dimensões da experiência e saberes da experiência, que surge a minha pesquisa, questionada 

no e com os processos de vida-formação, dos sujeitos implicados, orientada pela questão: 

Quais referências da prática docente da professora Jussara constituem elementos para a 

formação continuada de professores da EJA? 

Identifico, como ponto de partida da dissertação, a minha própria trajetória de 

vida-formação, que em inacabamento me permite na reflexão sobre os meus próprios 

percursos de formação permanente, conflito existencial, tencionar um movimento de 
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construções-desconstruções-reconstrução, a consciência crítica, intersubjetividade e 

implicações dos processos inacabados e atravessados em hétero-reflexão (PINEAU, 2000).  

Na minha implicação pessoal de ator-pesquisador, solicitou de mim pelo contexto 

da reflexão biográfica, primeiro na condição de aprendente em formação, caracterizada pela 

história de vida, depois em evidenciar sobre o processo de conhecimento de si na experiência 

formadora pela abordagem biográfica, o que confere a espiralidade, uma ética e estética desta 

pesquisa (JOSSO, 2010). 

Para evidenciar as linhas da interpretação-compreensão como percurso, que 

atravessa o objeto da pesquisa, a formação continuada de professores, tracei como objetivos 

da pesquisa: Compreender as referências da prática docente da professora Jussara, que 

constituem elementos para a formação continuada de professores da EJA; Descrever os 

rituais, trajetórias e memórias, que constituem a experiência existencial da professora Jussara; 

Identificar os saberes da experiência e os pressupostos que referenciam a prática da 

professora; Analisar as significações do ser professor como elementos constitutivos ao 

processo de formação continuada; Refletir os saberes da experiência e suas possíveis 

ressonâncias na prática docente; Organizar documento propositivo de referência à formação 

continuada do professor da EJA, a partir das narrativas formativas da professora Jussara, 

como também na base no referencial de formação na perspectiva existencial. 

Por esse caminho, busquei trilhar pela compreensão do percurso vida-formação na 

orientação da abordagem qualitativa, subjetividades dos fenômenos das experiências 

humanas, representada na singularidade/pluralidade de um estilo, pessoal relacional da 

construção humana existencial, do ser-no-mundo, referendada na minha opção de escolha 

pelo método (auto) biográfico, o que implicou em reivindicar o meu objeto centrado na 

compreensão e reflexão da experiência pessoal, sobre tudo que lhe acontece, tudo que lhe toca  

e perpassa a sua vida e da experiência-formativa da biografia educativa (LARORRA, 2002; 

JOSSO, 2010). 

Para melhor entendimento do meu objeto na investigação-formação, busquei 

apoio na referência de um conceito gerador da escrita de si, que redimensiona o papel 

atribuído ao sujeito da formação em percurso de vida, a partir do olhar a formação sob o 

prisma daquele que aprende, no qual envolve conceitos descritivos: experiência, consciência, 

referências, subjetividade, identidade, saber-fazer (JOSSO, 2010). 
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Busquei, nessa passagem de implicamento, evidenciar a autoformação como 

percurso formativo pela experiência do vivido, rememorada nas recordações-referências das 

narrativas-formativas perspectivada da construção do referencial em percurso para a formação 

continuada de professores (JOSSO, 2010; PINEAU, 2000). 

Nesse caminho, as histórias de vida são compreendidas como estímulo à 

autoformação pelo processo que se define permanente ao longo da vida, e se caracteriza como 

dialético, multiforme, atravessado pelas vivências de experiências significativas sob a 

influência física, social, cultural, que assimiladas dão forma ao sujeito pelo processo de 

autoformação, consciência sobre si mesmo, indissociáveis das interações do meio físico, 

social e cultural (PINEAU, 2010). 

Pelo processo existencial e pessoal no uso das narrativas-formativas da professora 

da EJA impregnada de recordações-referências do seu percurso formativo em processo de 

formação permanente, a pessoalidade e a subjetividade, evidenciadas na valorização, põem 

em relevo a história de vida da professora, contextualizada por um paradigma de formação 

centrado na pessoa, rompido com a fragmentação e reducionismos, entre a pessoa da 

professora, sua prática e seu contexto social, histórico-cultural. 

Considerei importante apresentar as análises da pesquisa o meu implicar numa 

trilha, que me permitiu passar por vários dispositivos de investigação-formação, a qual a 

abordagem do método biográfico me autorizou a trilhar. Escolhi o caminhar para si, como 

processo heurístico para levantar as informações dos dispositivos, que atravessados pela 

experiência de trilhar essa pesquisa, envolveu-me em muitas sensações, interações e 

subjetividades no sentir, as emoções carregadas de texturas, afetos e até aflição nessa 

caminhada.  

Nessa experiência de investigação, quis perpassar por todas as possibilidades 

concretas de narrar a história de vida-formação da professora Jussara; por isso, não só li as 

linhas de suas memórias, percorri seu imaginário e simbolismos da sua narrativa-formativa, e, 

também, ouvir a sua voz e testemunhei a sua prática, registrei em cenas, tudo para démarche 

dessa pesquisa. 

No decorrer da pesquisa, para mim, foi um processo de angústia e conflito 

cognitivo! Um misto de emoções: angústia, ansiedades, incertezas e alegrias, pressões, a 

princípio me imobilizaram no processo de reescrita do trabalho. E aqui ressalto a 

metodologia, que envolveu outras reflexões, leituras de trabalhos da mesma abordagem, 
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referenciais da escrita em espiral, um mergulho atravessado em mim mesmo, processo em 

implicamento que me permitiu o encontro com o meu objeto, pela abordagem da (auto) 

biografia. Essa dimensão experiencial perpassa pelo individual na narrativa de si, mas é 

fundamentalmente social (NÓVOA; FINGER, 2010).  

Tudo que estava me acontecendo me solicitou uma postura reflexiva, responsável 

e cuidadosa, frente às provocações da vida, desafiadoras do processo que nos envolve na 

nossa existência. Esses deslocamentos no processo foram importantes para minha chegada e 

processo de desenvolvimento, um percurso inacabado de pesquisa.  

A minha reflexão era marcada insistentemente na mesma provocação, sobre o que 

essas experiências fizeram comigo? Essa consciência refletida que envolve o formar e o 

formar-se, a experiência do que me passa, me toca, me atravessa e me afeta, que me acontece 

no acontecer do processo de autoformação (JOSSO, 2010, LAROSSA, 2002; SOUZA, 

2006b; 2004). Vencida essa etapa de conflitos na escrita caminhei em passos largos a 

desenvolver a pesquisa. 

Desenvolvi a investigação do percurso formativo da professora Jussara para 

evidenciar sua formação, pelo dispositivo de formação-investigação da abordagem (auto) 

biográfica, as narrativas-formativas em revelar pelo memorial de formação a trajetória em 

decurso de vida, recordações-referências de experiências e saberes, a entrevista narrativa, um 

diálogo heurístico do caminhar para si e a narrativa imagética, relação dos saberes-fazeres da 

professora para interpretação e compreendemos as experiências vividas, seus rituais 

constitutivos dos referenciais de pessoa, de professora e de sua prática pela identidade 

profissional.  

Os dispositivos da abordagem (auto) biográfica, narrativas-formativas que utilizei 

foram organizados em narrativas escrita, orais e de imagens fotográficas, que me possibilitou 

evidenciar a interpretação/compreensão no partilhar dos diálogos formativos uma heurística 

de formação, da qual construí a consciência reflexiva sobre a origem dos saberes constitutivos 

da prática da professora, demarcadas pelas referências das experiências dos processos de 

autoformação e construção de identidade profissional. 

O dispositivo narrativa-formativa da abordagem experiencial construiu em mim a 

percepção da consciência reflexiva, processo formativo implicado na heurística apreendida 

pela interação das narrativas: escrita e narrativa oral como leitora-narradora, e pela escuta 

sensível da história de vida, não como ouvinte passivo, mas na posição de entrevistadora de 
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si, processos entrelaçados pela autoheteroecoformação para interpretar-compreender os 

elementos da formação do ser professor  (DELORY-MOMBERGER, 2008). 

No aprofundar da investigação, busquei ainda ampliar as possibilidades de 

interpretar-compreender, por outro dispositivo, as narrativas imagéticas (MACEDO, 2015). 

Essas narrativas foram organizadas por sequências fotográficas das situações experienciadas 

na prática da professora com a EJA, apoiada nos meus registros.   

Através dessas narrativas, pude descrever e marcar a minha presença nesses 

cenários formativos no propósito de identificar os saberes da experiência que referenciam a 

sua prática para compreender os elementos do saber-fazer, conhecimento, significados e 

técnicas constitutivas do saber experiencial, que se oportuniza em cada cena fotografada 

evidenciar a presença de si (JOSSO, 2010). 

 Foi pelo entrelaçamento das narrativas escritas, orais e imagéticas, que busquei 

pela análise compreensiva-interpretativa em Souza, (2006a; 2006b), subsidiada nos princípios 

da hermenêutica e da fenomenologia, a compreensão das experiências formadoras da prática 

da professora Jussara para análise organizada em tempo de leitura na interpretação-

compreensão, compreensão-interpretação das narrativas.  

Desafiada pelo processo tridimensional da autoheteroecoformação (PINEAU, 

2000), criei um tempo de compreensão do “corpus”. Compreender, após sucessivas leituras 

de interpretações-análises-compreensão e, por fim, evidenciar os conceitos da formação, que 

constitui as narrativas-formativas da professora Jussara.  

Pelo cruzamento das leituras para análise dos dispositivos de investigação-

formação da abordagem (auto) biográfica, construí uma dinâmica organizada pelo 

planejamento da pesquisa em meus registros de bordo um cronograma para o levantamento 

das informações, bem como cronograma das análises.  

Diante do percurso exposto até aqui, cito, nas narrativas de leitura do memorial de 

formação da professora, pelas sucessivas leituras de pré-análise, demarcação do texto, 

mapeamentos e conferências de informações, compartilhamento das recordações-referências 

de Jussara, as significações do seu processo de formação. 

A partir desse percurso de formação atrelado ao processo de pesquisa, 

compreendo o meu papel de pesquisadora participante, implicada na experiência das 

narrativas de si pela heurística, que envolve o processo engajado de formação, atravessado no 

formar e no formar-se. Processo permanente que contraria os conhecimentos da ciência, 

impregnada por modos acelerados da vida em sociedade, na qual se constrói espaços-tempos 
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da experiência vivida, constituída do seu caráter singular, subjetivo diferencial da perspectiva 

das narrativas-formativas que valorizam a experiência como referência, o cerne da formação. 

O potencial dessa investigação para a formação continuada de professores está 

situado na existência pela tomada de decisão, atravessada na experiência formativa como 

projeto de vida do devir como compreensão da proposta de formação do adulto (DOMINICÉ, 

2010; PINEAU, 2010; SOUZA, 2004). 

Desse modo, esse estudo considera, a partir do seu objeto de pesquisa, a formação 

continuada do professor da EJA, tomando como possibilidade de referência para a formação a 

prática da professora Jussara, seus saberes experienciais constituídos pelas experiências como 

ser histórico, social, político, geoecológico e cultural, constituído de 

singularidades/pluralidades nas suas subjetividades, capaz de produzir conhecimento autoral, 

formativo, referenciado pela vida (JOSSO, 2010). 

Trago como compreensão do corpus da pesquisa, traçado de perfil biográfico, da 

professora Jussara, aproximações com o ser no mundo e do mundo, da professora, fios tecidos 

pela origem familiar, a vida humilde, a infância, suas experiências da vida escolar; os 

conflitos como mulher negra, a sua relação comprometida com a comunidade e com a escola 

do campo, seu ativismo social e político, latente na sua história implicada em sua abordagem 

experiencial, o papel exercido desses lugares, das instituições, como estratégia de formação 

pela auto-reflexão, que dá suporte à vida e suas itinerâncias (JOSSO, 2007).  

Tal implicação apresenta como referência a evidência potencializadora da autoria 

da história de vida e formação, para a superação da dicotomia, vida e trabalho, especifica que 

as dimensões pessoais e profissionais são tecidas pelas marcas que constituem as histórias 

individuais e coletivas.  

Estas marcas estão nos fios e linhas das narrativas, pessoais e profissionais ao 

longo da vida, que revelam os modos, os ritos e as relações dos sujeitos, bem como os 

espaços/tempos, que ocupamos na existência com o outro, as formas de relação que 

desenvolvemos na interação com o trabalho, e de como tecemos a nossa produção e ofício 

educativo (SOUZA, 2011). 

Dessa forma, a base do processo identitário da professora está na construção da 

sua trajetória de vida entre o estar no mundo e ser do mundo: e seu posicionamento de 

formação precede da consciência refletida, no individual e coletivo que organiza o 

transformar e transforma-se (PINEAU, 1988).  Assim, a identidade profissional da professora 
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está constituída de elementos que a formação propicia compreender, os vínculos construídos 

ao longo da vida e que constituem nas pessoas, que são ou que virão a ser (DELORY-

MOMBERGER, 2012). 

Percebe-se, pelos percursos das narrativas-formativas da professora Jussara, um 

processo profundo de reflexão pelas experiências de formação a partir as tensões, perspectiva 

de futuro profissional que os contextos formadores estruturaram no seu discurso de professora 

em formação.  

Quanto à constituição dos saberes da experiência da professora Jussara, está 

referenciada pela sua prática, a partir das experiências. Esse saber é hermenêutico (PINEAU, 

2010; HABERMAS, 1987ª) pois resulta da reflexão atravessada pela passagem de sensações e 

vivências da experiência, numa consciência refletida por parte do indivíduo; isso inclui a 

compreensão da história, os fatores sociais e culturais que determinam o percurso da vida. 

Seu saber tem como características do saber experiencial aspectos cognitivos, nas 

dimensões afetivas e normativas que organizam sua prática em relação à teoria e prática, 

entrecruzadas (TARDIF, 2010, p.232). 

Destaco duas características do saber experiencial identificadas nas narrativas-

formativas da professora Jussara relevantes na referência da sua prática com a EJA, por 

incluir os elementos constitutivos da formação: o saber heterogêneo e o saber existencial. 

Sobre o saber heterogêneo, está conceituado na compreensão da prática da 

professora Jussara pelos saber-fazer, do qual ela articula, a partir dos diferentes contextos que 

constituíram a sua formação em lugares variados, em momentos diferentes: história de vida, 

carreira, experiência de trabalho” para produzir os saberes da prática (TARDIF, 2010, p.110). 

Esse saber está articulado a constituição do sujeito pelas experiências com o meio físico, 

social e cultural nas interações formativas que estabelece, entendido como processo entre a 

heteroecoformação (PINEAU, 2002). 

Quanto a compreensão do saber da existencial, eles estão presentes na prática da 

professora suas especificidades incorporadas da vida que definem a sua identidade como 

pessoa. Esse saber está encharcado pelos simbolismos e rituais constituição dos valores, que 

acompanham a sua vida pessoal e profissional definido sua ética e estética através da 

referência de sua prática de formação.  

Esses saberes dizem quais os elementos pessoais e profissionais referenciam sua 

prática e formação. Não estão atrelados tão somente à experiência do trabalho, mas da vida e 
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dos contextos da história de vida. Aqui ressalta os rituais da professora, sua maneira de ser e 

de agir como pessoa e professora, implicações no saber-ser, saber-fazer, saber-pensar, o 

saber-agir (JOSSO, 2010). 

Os elementos constitutivos dos saberes da professora Jussara perpassam pela 

constituição global do seu ser, pois envolve os aspectos bio-cognitiva da autoformação, que 

articula a identidade da pessoa, a partir das referências: territorial, histórica, social e cultural e 

holística, que incorporada as próprias vivências de professora no agia, no exercício da prática 

na sala da EJA (TARDIF, 2010).  

E, assim, depois de todo percurso de investigação, sistematizo na interpretação-

compreensão os conceitos levantados a partir dos polos, que constituem o processo de 

autoformação da professora Jussara, trazendo em evidência sua biografia educativa como 

recordação-referência para a formação de professor(a) (JOSSO, 2010). E nessa perspectiva 

de conclusão, é possível tomar a prática da professora Jussara para a formação? Puxo nessa 

passagem a provocação de um tecido inacabado, mas de um corpo referenciado pela 

abordagem experiencial. 

E assim tudo começa... 

A história individual da professora Jussara tem a conjuntura e redes que 

referenciam a nossa vida: família, sociedade e o contexto sócio-cultural sustentado no 

conjunto de fatores que a psicologia existencialista pauta na antropologia. Para compreender a 

narrativa de si da professora, foi preciso ir além daquilo que ela narra e reflete sobre si. Foi 

preciso descrever suas experiências vividas e saberes da experiência na ação da prática 

cotidiana. Essa descrição evidencia as referências da pessoa como pessoa, cerne de um 

processo formativo experiencial da (auto) biografia (PINEAU, 2000; SARTRE, 1960). 

As diferentes referências dos saberes da experiência da professora Jussara 

sugerem a reflexão de vários olhares sobre a formação continuada para professor da EJA, pois 

corroboram uma prática flexionada na compreensão situada num contexto histórico-social, de 

singularidades/pluralidades implicadas na vida pessoal e profissional (NÓVOA, 1992; 1999; 

CATANI, 1997, GARCIA, 1999). 

A riqueza das experiências de vida-formação constitutivas das identidades 

pessoal, social, cultural, os fios da formação da professora Jussara, têm, na representação do 

mundo, sentidos simbólicos de sua origem: ser mulher, negra, com as características 

fisionômicas de identidade humana, com material cultural da essência da pessoa e de sua 
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subjetividade, que atravessa socialmente o outro na interação pela experiência-formativa, a 

referência da multireferencialidade (MACEDO, 2015). 

Pela compreensão que me atravessa no diálogo formativo, afirmo que a professora 

Jussara é um agente de formação e de autoformação, que contribui para perspectivas de 

formação continuada, pois suas experiências configuram elementos importantes sobre os 

saberes experienciais, sobre os saberes específicos à prática pedagógica como aporte teórico-

metodológico de saberes identitários da docência para acesso à formação continuada do 

professor que trabalha com o segmento EJA. 

Reconheço a profundidade das narrativas-formativas das histórias de vida da 

professora Jussara, a qual assumo minhas limitações de pesquisadora nesse processo de 

implicação, inacabamento, formação pelo complexo desafio para tecer da vida-formação do 

visível, o invisível, que apela à subjetividade como principal referência da abordagem 

biográfica de pesquisa.  

Ao ler e escutar a história da professora, conhecer sua vida em percursos de 

formação, logo percebi, o quanto a sua experiência me atravessa e compartilha comigo 

aprendizagens, saberes, reflexibilidade crítica por meio das vivências que nos aproximara em 

encontros formativos, dos quais destaco, nessa aproximação, a nossa referência de vida 

principal, a nossa mãe...ambas, durante a vida, imprimiram sentimentos muito parecidos e na 

aproximação dos afetos, disseram as mesmas palavra para suas filhas: - “Você vai vencer, 

minha filha”! 

Para finalizar, tomo como palavras de inconclusões o processo de passagem do fio 

inacabado nesse tecido, afirmando que tenho a consciência de que é um processo de cunho 

colaborativo, construído na auto reflexão e autoformação da abordagem experiencial, que 

nessa caminhada de pesquisa me permitiu ir ao encontro formativo, ao caminhar para si 

(JOSSO, 2007).  

E como tudo está em inacabamento, na narrativa, é comum a pergunta sobre, o 

que vem depois?  Arrisco em responder que à frente está apresentada em indefinitivo 

proposições sugeridas por mim para a formação continuada de professores da EJA, a partir 

dos elementos que referenciam a prática da professora Jussara. 

São referências interpretadas e compreendidas na investigação-formação, as quais 

envolvem os sujeitos e suas experiências formadoras. Sendo assim, minha resposta não 

conclusiva sobre o que ainda está por vir, apenas provoca o pensar a formação continuada 
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numa nova perspectiva, na abordagem (auto) biográfica, um processo que envolve o eu e o 

outro, um caminhar para si, pela heurística da formação. 

 

5.1 PROPOSTAS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR, DA 

PROFESSORA DA EJA 

 

Não é possível separar o eu pessoal do eu profissional (NÓVOA, 1992, p. 7). 

A formação continuada é um percurso que envolve o ser humano, sua 

subjetividade, marca das experiências do vivido, as quais evidenciam o eu e a trajetória 

individual e coletiva numa abordagem experiencial. Para tanto, compreender que o sujeito 

constrói sua formação pela existência do ser no mundo e com o mundo no trajeto-percurso de 

sua história de vida pessoal, geo-histórica-social e cultural, processo permanente ao longo de 

vida, é compreender que esse processo é existencial, portanto, um processo inconcluso.  

Nessa perspectiva, não há possibilidade de validar a dicotomia do ser pessoa, e do 

ser profissional num processo de formação continuada, que tem como ponto de partida a 

experiência vivida, para definir a continuidade de um processo sem rupturas.         

Como proposta de uma nova perspectiva de formação continuada, na educação, 

tem sido cada vez mais disseminada, o uso das histórias de vida e sua contribuição para uma 

melhor compreensão da prática docente, na medida que refletem novas teorizações, bem 

como possibilitam um movimento de investigação-formação, processo de autoformação na 

construção da identidade profissional. 

A compreensão da formação como uma abordagem experiencial, constitui nesse 

texto uma proposição em andamento, como possibilidade para construir a formação 

continuada do professor, a partir da abordagem (auto) biográfica, processo de reflexão sobre o 

percurso de vida-formação, na qual busco evidenciar os rituais que envolvem as experiências 

e saberes das experiências para compreender a prática da professora Jussara e tomá-la como 

referência à formação continuada de professores da Educação de Jovens e Adultos. 

Trago o referencial das experiências formadoras de saberes, construídos pela 

reflexão da prática, como elementos constitutivos do saber-fazer, conhecimento construído na 

prática docente na EJA, o qual desenvolve os saberes da prática e na prática, evidenciados na 
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experiência de vida pessoal e profissional da professora como contributo de sua história de 

vida. 

Essas experiências produzem um conjunto de conhecimento, construídos nas 

relações de origem familiar, territorial, social, cultural dos contextos da professora, que 

permitem evidenciar a pessoa, a profissional, sua prática, sua relação com o mundo, bem 

como compreender seus processos formativos, fruto das interações estabelecidas com o outro, 

processo de autoformação, que a constitui.  

Sendo assim, apresento minha intenção em andamento, para pensar a formação do 

professor da EJA, tendo como referência a sistematização do estudo centrado nas histórias de 

vida da professora Jussara, suas experiências e saberes da experiência, que referenciam sua 

prática. Dentro desse indicativo, coloco em evidência as recordações-referências da 

professora, que possibilitaram conhecer sua trajetória de vida (família, lugar de trabalho, 

grupos de referência social, cultural, territorial e ecológico) referências para pensar a 

formação continuada de professores.  

Ao mesmo tempo, aponto as experiências incorporadas das vivências pessoais, 

como constitutivas dos rituais, marcas da subjetividade, influências recebidas das interações 

das experiências-formativas como relevantes aspectos de valores, da ética e da estética, que 

orientam e interligam o processo heurístico da autoformação, a qual evidenciam uma 

materialidade temporal e espacial, cruzada com a memória, as lembranças da vida abordada e 

assim entender a autoformação construída pelas experiências. 

Nesse texto de referência, apresento proposições para a formação continuada do 

professor da EJA pela compreensão da abordagem experiencial, seus princípios, pressupostos, 

diretrizes e conteúdos da formação numa perspectiva reflexiva, como contribuições de novos 

referenciais teórico-metodológicos, buscando suplantar os velhos paradigmas de formação, 

entre eles, a racionalidade técnica na formação do professor, que atua na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos. 

 

5.1.1 Compreendendo a formação pela abordagem experiencial 

 

A formação tem que passar por aqui: as histórias de vida [...] (NÓVOA, 

2010, p. 155). 
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A formação deverá ser compreendida como experiência construída pelo vivido na 

trajetória de vida-formação, processo desenvolvido num contínuo, permanente da prática 

educativa. Processo pelo qual, o sujeito só compreende o sentido da autoformação pela 

percepção lógica da apropriação e transmissão de saberes vividos ao longo da sua vida, 

através das aprendizagens pelas experiências, aquilo que lhe dá sentido. Sendo assim, a 

formação é autoformativa, pois é construída através da experiência do sujeito da formação. 

Nessa perspectiva a formação é tudo que lhe passa tudo que lhe acontece e lhe 

toca um processo de interação do sujeito histórico, social, cultural e ecológico, referências 

singulares e plurais, dos quais considera como ponto de partida: 

 A consciência de si; 

 Aprendizagem experiencial e formativa; 

 A articulação entre o pensar e o fazer pela reflexão; 

 Um processo dialético aprendente-ensinante; 

 Reflexão sobre os percursos de vida; 

 Processo de investigação-formação e intervenção. 

 

 5.1.2 Princípios: 

 

Compreende os elementos fundantes do processo de formação continuada que a 

orientam para: 

 Compreender as práticas educativas na dimensão existencial e dialógica da formação 

permanente ao longo da vida; 

 Valorização da postura ética e estética das histórias de vida-formação; 

 Construção coletiva do conhecimento e valorização das experiências dos sujeitos- 

autoformação; 

 Respeito à diversidade que referencia o sujeito histórico, sócial, político e cultural; 

 Respeito às especificidades, territorial local, saberes, valores, sentimentos, tradições, 

experiências, potencialidades, singularidades e pluralidades das experiências; 

 Indissociabilidade da teoria e da prática no percurso de vida-formação; 

 Autonomia construída pela dos sujeitos produtores de saberes, considerando as 

especificidades das suas diferentes trajetórias, expectativas e experiências de vida-

formação; 
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 Construção e fortalecimento das identidades, pessoal e profissional no processo de 

autoformação; 

 Formação implicada pela vigilância coletiva, pela ética e política. 

 

 

5.1.3 Diretrizes: 

 

Os princípios que fundamentam a formação estruturam as diretrizes para a 

formação como organização do processo de formação continuada em que se considera como 

caminho: 

 A perspectiva de continuidade pela indissociabilidade na teoria e prática da 

perspectiva de formação permanente longo da vida.  

 Garantir o diálogo e a articulação permanente entre os diversos espaços da formação 

pela valorização da experiência vivida; 

 Partir da singularidade para a pluralidade de concepções e referenciais teóricos, 

metodológicos na perspectiva da formação crítica, emancipadora e autônoma dos 

sujeitos na relação eu, o outro e o meio.  

 Teorização-compreensão da prática; 

 Compreensão da formação enquanto processo, por meio da integração entre a 

heteroecoformação; 

 Privilegiar os saberes construídos pelas experiências de vida nos diversos espaços-

tempos formativos; 

 Privilegiar metodologias coerentes com os princípios da abordagem existencial que 

valorizam a experiência vivida pela reflexão da prática pedagógica; 

 Fomentar e desenvolver atividades de pesquisa. 

 

 

5.2 ESPAÇOS DA FORMAÇÃO 

 

Compreende como espaços da formação, o espaço da experiência construída ao 

longo da vida, onde a experiência se passa no espaço pessoal com o espaço socializado. Um 

território livre de fronteiras, que tem como ponto de referência as interações sociais, culturais 
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e históricas, demarcadas pelo campo na ecoformação, constituída das vivências de tempos-

espaços informal, não formal e formal, que constituí em valorizar as: 

 Experiências construídas no tempo-espaço da vida familiar que demarcam um 

território original da história de vida; 

 Experiências vividas nos espaços que compreendem a vida social e cultural: informal 

e não formal; 

 

 Experiências dos contextos do território formal: escolarização, formação inicial e 

continuada. 

 

5.3 CONTEÚDOS DA FORMAÇÃO 

Os conteúdos da formação continuada trazem como pressupostos a experiência 

vivida e os saberes da prática para compreender pela reflexão quais referências sustentam os 

saberes da prática desenvolvida. Nesse sentido, constrói-se a compreensão de que toda prática 

está sustentada em pressupostos teórico metodológicos. Para tanto, constitui-se conteúdo da 

formação continuada: 

 Subjetividade- o ser do mundo e no mundo; 

 A experiência de vida pessoal e profissional; 

 A prática profissional; 

 As referências teóricas que sustentam a prática; 

 As experiências dos diversos espaços: informal, formal e não formal; 

 As singularidades e pluralidades; 

 A diversidade e especificidades na diversidade; 

 Aprofundamento dos aspectos da didática em todas as dimensões da autoformação: 

pessoal, humana, social, cultural, política e técnica; 

 As interfaces da formação com a experiência, a profissão, o exercício da cidadania e 

seus direitos fundamentais. 

 

5.3.1 Pressupostos da prática 

Compreende todas as ações refletidas na experiência da prática, que é 

autoformativo, a qual envolve e articula o fazer ao pensar. Trata-se de uma prática na qual 
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quem ensina está sistematicamente aprendendo. A formação é sempre um processo 

experiencial, pois se traduz em um fazer que requeira uma constante reflexão. À frente dos 

processos educativos está sempre diante da formação continuada.  

As práticas educativas são intrinsecamente práticas formativas, portanto, essas são 

constituídas por: 

 Experiências de vida-formação que sustentam as práticas pedagógicas e culturais, 

incorporadas como elementos de reflexão sobre a experiência formativa de saberes; 

 Os saberes são construídos pelas experiências vividas pelo processo de autoformação, 

pelas interações com o outro e com os diversos contextos de experiência formadora, 

que geram a produção de saberes, um saber em constante evolução para aprender a 

ser, como também se constitui estratégia para o saber-fazer; 

 Os elementos que referenciam a formação tem como cerne a reflexão, compreendida 

na diversidade das experiências como tomada de consciência para a construção de um 

saber crítico, no qual reconhece os limites dos fundamentos teóricos, que sustentam a 

prática; 

 Os saberes da experiência orientam o saber-fazer, esse se constitui de vários outros 

saberes, oriundos de diversas fontes da vida, que influenciam pela diversidade de 

experiências vividas, o sujeito da formação; 

 A autoformação um processo que se articula na reflexão e reflexibilidade, processo de 

reinvenção de si. 

 

5.4 ELEMENTOS QUE REFERENCIAM A FORMAÇÃO CONTINUADA NA EJA 

 

A abordagem de história de vida é também um dispositivo de formação-

investigação; mostra-se capaz de possibilitar o acesso às referências, que orientam os sujeitos 

em sua construção de significados para o desvelamento do processo de formação continuada 

de professores nos diversos aspectos que constituem a formação: históricos, contextuais, 

relacionais e construtivos da elaboração das identidades pessoal e profissional. 

O conjunto de experiências e saberes da experiência mencionado nessas 

proposições como elementos fundantes e estruturantes para referenciar a formação continuada 

de professores da EJA, ressalta como relevante a história de vida, uma abordagem teórica-
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metodológica privilegiada, da qual aponto como possibilidades formativas pela experiência da 

prática do professor(a).  

Essas referências levantadas pela investigação-formação constituem, também, 

evidências para refletir sobre a formação continuada, como proposta de política de formação 

de professores da EJA, por exigir a valorização da pessoa do professor, bem como suas 

experiências e singularidades para essa modalidade de educação com o público, jovens e 

adultos.  

Essa premissa é uma urgência para tencionar políticas públicas de formação 

continuada para o professor que atua nessa modalidade de educação, que requer aspectos 

identitários, visto que demanda uma formação continuada específica desse contexto, cujo 

sujeito da formação enfrenta, pela negação de direitos essenciais, e que ainda tem a 

necessidade de lutar pela valorização da pessoa do professor e da professora, pelo importante 

papel desempenhado e construído pela experiência, produzindo os saberes  que constituem 

suas práticas na EJA. 

O referencial propositivo aqui apresentado para a formação continuada de 

professores (as) da EJA, evidenciado pelas práticas da professora Jussara, tem como 

implicação a formação como processo experiencial validado pelos diversos espaços de 

formação construídos pelos pressupostos antropológico, sociológicos e psicológicos, que 

constituem o processo de autoformação da professora da EJA, e que referencia sua prática 

como um processo criativo, produtor de saberes significativos à formação, o qual se evidencia  

construído pelo processo de autoria. 

Destaco como referencial da prática da professora o processo de autoria da própria 

prática, processo de reinvenção de si, na qual se configura no autorizar-se a construir o 

conhecimento pelas recordações-referências das experiências formativas, validada no projeto 

de histórias de vida-formação, um percurso partilhado, que se configura no caminhar para si. 
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HUMANOS, CONFORME RESOLUÇÃO N O466/12 DO CONSELHO NACIONAL DE 

SAÚDE.  

 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO Nome do Participante: Sexo: F ( ) M ( ) Data de 

Nascimento: / / Endereço:             Complemento:_________Bairro: Cidade: Telefone: E-mail: 

 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA: TÍTULO DO PROTOCOLO DE 

PESQUISA: RITUAIS DAS PRÁTICAS DOCENTES NA EJA NAS NARRATIVAS 

DA PROFESSORA JUSSARA: elementos para pensar a formação continuada. 

PESQUISADOR (AS) RESPONSÁVEL: CINARA BARBOSA DE OLIVEIRA 

MORAIS, ANA PAULA SILVA DA CONCEIÇÃO e EMANUELA CARVALHO 

DOURADO.  

 

III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE SOBRE A PESQUISA: 

RITUAIS DAS PRÁTICAS DOCENTES DA EJA NAS NARRATIVAS DA 

PROFESSORA JUSSARA: elementos para pensar a formação continuada. O (a) senhor 

(a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa: É de responsabilidade da 

pesquisadora CINARA BARBOSA DE OLIVEIRA MORAIS, ANA PAULA SILVA DA 

CONCEIÇÃO e EMANUELA CARVALHO DOURADO, ORIENTANDA, 

ORIENTADORA E CO-ORIENTADORA da Universidade do Estado da Bahia que tem 

como objetivo Compreender as referências da prática docente da professora Jussara, 

que constituem elementos para a formação continuada de professores da EJA. A 

realização desta pesquisa trará ou poderá trazer benefícios de Propor/elaborar/produzir um 

ateliê formativo no formato de um curso de extensão visando ampliar o processo formativo 

promovendo reflexões sobre prática pedagógica em educação de jovens e adultos. Caso aceite 

o Senhor (a) será ENTREVISTADO E ESTA ENTREVISTA SERÁ GRAVADA EM 
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/ÁUDIO, SERÁ ANALISADO O MEMORIAL FORMATIVO E AINDA IMAGENS DE 

FOTOGRAFIAS DA PRÁTICA NA SALA DA EJA pela pesquisadora, CINARA 

BARBOSA DE OLIVEIRA MORAIS aluna do Programa de Pós-graduação em Mestrado 

Profissional em Educação de Jovens e Adultos. Devido à coleta de informações o senhor 

poderá em algum momento se sentir emocionado durante o processo de rememorar 

acontecimentos da sua história de vida. Sua participação é voluntária e não haverá nenhum 

gasto ou remuneração resultante dela. Garantimos que sua identidade será tratada com sigilo 

e, portanto o Sr (a) não será identificado. Caso queira (a) senhor(a) poderá, a qualquer 

momento, desistir de participar e retirar sua autorização. Sua recusa não trará nenhum 

prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou com a instituição. Quaisquer dúvidas que o (a) 

senhor (a) apresentar será esclarecido pela pesquisadora e o Sr caso queira poderá entrar em 

contato também com o Comitê de ética da Universidade do Estado da Bahia. Esclareço ainda 

que de acordo com as leis brasileira o Sr (a) tem direito a indenização caso seja prejudicado 

por esta pesquisa. O (a) senhor (a) receberá uma cópia deste termo onde consta o contato dos 

pesquisadores, que poderão tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a 

qualquer momento. 

 

IV. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 

RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO 

EM CASO DE DÚVIDAS PESQUISADOR (A) RESPONSÁVEL: CINARA BARBOSA 

DE OLIVEIRA MORAIS, ANA PAULA SILVA DA CONCEIÇÃO e EMANUELA 

CARVALHO DOURADO. 

Telefone: (74)9 9999-1819 E-mail:CINARABARBOSAOM@HOTMAIL.COM  

Comitê de Ética em Pesquisa- CEP/UNEB Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. Salvador-

BA. CEP: 41.150-000. Tel.: 71 3117-2445 e-mail: cepuneb@uneb.br 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP SEPN 510 NORTE, BLOCO A 1º 

SUBSOLO, Edifício Ex-INAN - Unidade II - Ministério da Saúde CEP: 70750-521 – 

Brasília-DF. 

 

V. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO.  
Declaro que, após ter sido devidamente esclarecido pelo pesquisador (a) sobre os objetivos 

benefícios da pesquisa e riscos de minha participação na pesquisa: RITUAIS DAS 

PRÁTICAS DOCENTES NA EJA NAS NARRATIVAS DA PROFESSORA JUSSARA: 

elementos para pensar a formação continuada. e ter entendido o que me foi explicado, 

concordo em participar sob livre e espontânea vontade, como voluntário consinto que os 

resultados obtidos sejam apresentados e publicados em eventos e artigos científicos desde que 

a minha identificação não seja realizada e assinarei este documento em duas vias sendo uma 

destinada ao pesquisador e outra a via que a mim.  

           

________, _____ de _________________ de _________. 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do pesquisador discente - (Orientando)        

 

_______________________________________________ 

Assinatura do professor responsável - (orientador) 

 

mailto:cepuneb@uneb.br
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE SUJEITO COPARTICIPANTE DA PESQUISA 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA-UNEB PRÓ-REITORIA DE 

PESQUISA E ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO-PPG 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-DEDC/CAMPUS I PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 

MESTRADO PROFISSIONAL-MPEJA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: 

POLÍTICAS PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

 

Eu, Jussara Sena Silva Bizerra / professora da EJA da instituição de ensino: Escola Anita 

Marques Dourado estou ciente e autorizo a pesquisadora, Cinara Barbosa de Oliveira 

Morais, vinculado ao Mestrado Profissional em Educação de Jovens e Adultos, a desenvolver 

na instituições acima mencionada, o projeto de pesquisa, com o uso do meu nome, intitulada: 

OS RITUAIS DAS PRÁTICAS DA EJA: contexto da educação do campo- elementos 

para pensar a formação continuada. Na qual sou sujeito da investigação, através das 

minhas narrativas de vida-formação da prática na EJA, bem como apresentar o meu nome no 

corpo da dissertação. Declaro conhecer as normas e resoluções que norteiam a pesquisa 

envolvendo seres humanos, em especial a Resolução CNS 196/96, e estar ciente das co-

responsabilidades como sujeito coparticipante da pesquisa do presente projeto, bem como do 

compromisso da segurança e bem estar dos sujeitos de pesquisa recrutados, dispondo de 

infraestrutura necessária para a garantia de tal segurança e bem estar. 

 

 

Irecê, 17 de Setembro de 2015. 

 

 

Jussara Sena Silva Bizerra 

Professora da EJA 
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APÊNDICE C 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA IMAGEM 

NA PESQUISA 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA-UNEB PRÓ-REITORIA DE 

PESQUISA E ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO-PPG DEPARTAMENTO 

DE EDUCAÇÃO-DEDC/CAMPUS I PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MESTRADO 

PROFISSIONAL-MPEJA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: POLÍTICAS 

PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

  

AUTORIZAÇÃO DE USO DA IMAGEM NA PESQUISA 

 

Neste ato, eu____________________________________, nacionalidade ________________, 

estado civil ________________, portador da Cédula de identidade RG 

nº__________________ , inscrito no CPF/MF sob nº _______________________________, 

residente no Povoado ___________________________________ , nº. _________, município 

de ________________________________Bahia. AUTORIZO o uso da minha imagem em 

todo e qualquer material entre fotos e documentos, para ser utilizada pela pesquisadora 

Cinara Barbosa de Oliveira Morais, mestranda do Programa de Pós-Graduação de 

Mestrado em Educação de Jovens e Adultos- MPEJA do DEDC- Departamento de Educação 

da Universidade do Estado da Bahia- UNEB, Campus I- Cabula- SSA- BA.na pesquisa 

intitulada:  RITUAIS DAS PRÁTICAS DOCENTES NA EJA NAS NARRATIVAS DA 

PROFESSORA JUSSARA: elementos para pensar a formação continuada. E sejam essas 

destinadas à divulgação através da pesquisa e ao público em geral. A presente autorização é 

concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território 

nacional e no exterior, das seguintes formas: (I) folder de apresentação; (II) convite; (III) 

slides; (IV) cartazes; (V) corpo da dissertação. Por esta ser a expressão da minha vontade 

declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de 

direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 

vias de igual teor e forma. 

__________________, dia _____ de ______________ de ___________. 

 

 

____________________________________________ 

(Assinatura) 

 

Nome: 

Telefone p/ contato: 
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APÊNDICE D 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA-UNEB PRÓ-REITORIA DE 

PESQUISA E ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO-PPG DEPARTAMENTO 

DE EDUCAÇÃO-DEDC/CAMPUS I PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 

MESTRADO PROFISSIONAL-MPEJA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: 

POLÍTICAS PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

 

Eu, Ariston Eduão Pereira / responsável pela instituição de ensino: Escola Anita Marques 

Dourado estou ciente e autorizo a pesquisadora, Cinara Barbosa de Oliveira Morais, 

vinculado ao Mestrado Profissional em Educação de Jovens e Adultos, a desenvolver na 

instituições acima mencionada, o projeto de pesquisa intitulada: RITUAIS DAS PRÁTICAS 

DOCENTES NA EJA NAS NARRATIVAS DA PROFESSORA JUSSARA: elementos 

para pensar a formação continuada. Declaro conhecer as normas e resoluções que norteiam 

a pesquisa envolvendo seres humanos, em especial a Resolução CNS 196/96, e estar ciente 

das co-responsabilidades como instituição coparticipante do presente projeto de pesquisa bem 

como do compromisso da segurança e bem estar dos sujeitos de pesquisa recrutados, dispondo 

de infraestrutura necessária para a garantia de tal segurança e bem estar. 

 

 

Irecê, 17 de Setembro de 2015. 

 

 

Ariston Eduão Pereira 

Diretor 
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APÊNDICE E 

UNIDADES TEMÁTICAS DO MEMORIAL FORMATIVO DA PROFESSORA DA      

EJA 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA-UNEB PRÓ-REITORIA DE 

PESQUISA E ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO-PPG DEPARTAMENTO 

DE EDUCAÇÃO-DEDC/CAMPUS I PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 

MESTRADO PROFISSIONAL-MPEJA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: 

POLÍTICAS PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Título do projeto: RITUAIS DAS PRÁTICAS DOCENTES NA EJA NAS 

NARRATIVAS DA PROFESSORA JUSSARA: elementos para pensar a 

formação continuada. 

ORIENTADORA: ANA PAULA DA SILVA CONCEIÇÃO 

CO ORIENTADORA: EMANUELA C. DOURADO 

MESTRANDA: CINARA BARBOSA DE OLIVEIRA MORAIS 

Período 15/07/ a 25/07 de 2016 

 

Organização sistematizada das Unidades Temáticas para fins de análise 

SUJEITO 

DA 

PESQUISA 

EXCERTOS DAS 

NARRATIVAS DE LEITURAS 

CRUZADAS 

SIGNIFICAÇÕES UNIDADES 

DE ANÁLISE 

TEMÁTICA 

FONTE:  

N.E  

N.O 

 

Professora 

Jussara 

...meu pai quanto minha mãe só 

estudaram até a 2ª série do ensino 

fundamental, o suficiente para 

assinarem o nome e fazer os 

cálculos do cotidiano, por isso, 

mesmo nunca mediram esforços 

para nos colocar na escola, apesar 

das dificuldades que tinham... 

Tecido familiar 

produção de 

experiência 

formadora 

 A referência da 

família no 

processo de 

formação 

Narrativ

a escrita 

Lembro-me do meu primeiro dia de 

aula. Recebi uma cartilha que na 

capa havia a escrita A, B, C, por 

isso chamávamos de cartilha ou 

ABC, era um livreto que continha 

as 23 letras do alfabeto com 

A referência da 

“matriz 

potencializadora” 

da formação 

Referências do 

processo de 

escolarização e 

formação 

Narrativ

a escrita 
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ilustração mais ou menos assim: A 

de AVIÃO, B de BOLA, C de 

CASA etc. Cada página e letras 

deveriam ser lida e relidas a cada 

dia. Mas eu estava adorando, afinal 

eu estava na escola e já sonhava em 

ser um dia, a professora Jussara! 

Nessa perspectiva, os valores 

culturais e sociais estão arraigados 

aos valores éticos e morais, porque 

fazem parte de uma bagagem 

identitária são heranças 

antropológicas, afetivas, heranças 

históricas que fazem parte de nossa 

forma de ser e de agir. 

Referenciais das 

identidades na 

constituição da 

formação 

Rituais e marcas 

da vida e 

formação 

Narrativa 

oral 

Como sujeito do mundo, sou 

também sujeito histórico e isso 

requer a consciência da 

necessidade de não passar pela 

história de forma neutra. Ser sujeito 

histórico, sujeito do mundo, exige 

de nós uma postura constante de 

intervenção na realidade presente. 

Referências da 

experiência como 

conhecimento da 

vida 

Experiência e 

saberes da 

experiência 
Narrativa 

oral 
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APÊNDICE F 

ROTEIRO DA ENTREVISTA NARRATIVA 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA-UNEB PRÓ-REITORIA DE 

PESQUISA E ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO-PPG DEPARTAMENTO 

DE EDUCAÇÃO-DEDC/CAMPUS I PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 

MESTRADO PROFISSIONAL-MPEJA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: 

POLÍTICAS PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Título do projeto: RITUAIS DAS PRÁTICAS DOCENTES NA EJA NAS 

NARRATIVAS DA PROFESSORA JUSSARA: elementos para pensar a 

formação continuada. 

ORIENTADORA: ANA PAULA DA SILVA CONCEIÇÃO 

CO ORIENTADORA: EMANUELA C. DOURADO 

MESTRANDA: CINARA BARBOSA DE OLIVEIRA MORAIS 

 

Em 10/02/2016 

Entrevista narrativa desenvolvida no início do ano letivo no planejamento da Jornada 

Pedagógica de 2015 da Escola Anita Marques Dourado com a professora da EJA, Jussara 

Sena da Silva Bizerra. 

Roteiro das proposições dos diálogos temáticos na discussão do Ser Professor (a) para 

produzir as informações da entrevista narrativa. 

1 - Diálogo sobre percurso de vida e a formação. 

2 - Diálogo sobre a inspiração da prática. As referências das leituras do mundo e da palavra. 

3 - Diálogo sobre a postura epistemológica assumida na prática vida profissional. 

4 - Diálogo de prática ou práxis no trabalho com a EJA? 

5 - Narrando as bases de sua formação em ritos, referências do saberes da experiência. 

6 - Diálogo da subjetividade-Eu e a Educação. 

7 - Eu e a Formação inicial continuada ensinante/aprendente. 

8 - Eu, professora da EJA – da mobilização social e os saberes da experiência. 

9 - Eu, Sujeito do mundo e no mundo – sujeito solidário com o mundo. 
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APÊNDICE G 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA – NARRATIVA 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA-UNEB PRÓ-REITORIA DE 

PESQUISA E ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO-PPG DEPARTAMENTO DE 

EDUCAÇÃO-DEDC/CAMPUS I PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MESTRADO PROFISSIONAL-

MPEJA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: POLÍTICAS PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

 

Título do projeto: RITUAIS DAS PRÁTICAS DOCENTES NA EJA NAS 

NARRATIVAS DA PROFESSORA JUSSARA: elementos para pensar a 

formação continuada. 

ORIENTADORA: ANA PAULA DA SILVA CONCEIÇÃO 

CO ORIENTADORA: EMANUELA O. C. DOURADO 

MESTRANDA: CINARA BARBOSA DE OLIVEIRA MORAIS 

Período 02/07/ a 20/ 07 de 2016 

 

EU E A EDUCAÇÃO 

A educação tem uma relação muito intrínseca com minha história de vida, porque toda a 

trajetória educativa e social que tenho, é alimentada pela educação. Primeiro a educação 

informal, a educação familiar e comunitária, os valores éticos e morais que recebi desde cedo; 

valores estes, transmitidos por meus pais, especialmente por minha mãe, pelos meus avós 

maternos, principalmente e aqueles que aprendiam na convivência cotidiana com amigos, 

familiares, vizinhos, com os idosos, os saberes populares locais (pausas... suspiros e emoções 

por lembrar da mãe).  

Atrelado a isso, a educação permeia toda a minha vida enquanto sujeito aprendente, no espaço 

formal, (na escola), onde, mesmo quando era tratada como mera receptora de conhecimentos 

prontos e acabados, creio que ainda tentava absorver o melhor e com isso, seguir mudando 

minha história.  

Enquanto sujeito ensinante /aprendente, a educação criou ainda um elo maior em mim, ou eu 

com ela, pois sempre tive sede de aprender, principalmente aquilo que me é novo, 

significativo, e estas aprendizagens, de modo geral, se tornam elementos propulsores de 

minha prática tanto docente, quanto humana. Sou, como diz Gonzaguinha, “uma eterna 

aprendiz” (cantou a música) e isso mim fascina e impulsiona ao mesmo tempo. Sou uma 

defensora da educação de fato, como prática de liberdade, porque me sinto um exemplo 

concreto desta ideia, ou melhor, desta possibilidade. 

 

EU E A FORMAÇÃO INICIAL CONTINUADA ENSINANTE/APRENDENTE 

Minha trajetória docente iniciou no auge da revolução na educação nacional, a partir dos anos 

de 1996, 97 e 98. Um período marcado por conquistas fundamentais no cenário educacional 
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brasileiro, a exemplo da Concretização da elaboração da LDB, 9394/96; a difusão das ideais 

de Piaget, Vygotsky e do próprio Paulo Freire; a popularização nos espaços educativos dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais entre outros. Neste cenário, o inicio de minha carreira se 

deu na efervescência de tantos acontecimentos importantes para a educação nacional e 

consequentemente, para os estados e municípios.  

Neste sentido, fui aprendente e ensinante, experimentando e aplicando ao mesmo tempo, tudo 

aquilo que não adquiri no curso de magistério. A prática de ensino e aprendizagem era uma 

constante, porque ao mesmo tempo em que aprendia, ensinava, num movimento circular de 

trocas e crescimentos junto aos meus estudantes.  

A dinâmica  do aprender /ensinar /aprender foi essencial para o desenvolvimento de minhas 

ações docentes, num processo de ação reflexão ação, e isso ,  foi o começo de uma base muito 

sólida de experiências docentes, as quais, embora sendo inicial, trago até hoje em meu fazer, 

sendo que adequo, faço adaptações à realidade presente e ao público de estudantes que 

desenvolvo minha ação , mas sem perder de vista as experiências iniciais que foram bastante 

significativas para minha trajetória educativa. 

 

EU, PROFESSORA DA EJA – DA MOBILIZAÇÃO SOCIAL E OS SABERES DA 

EXPERIÊNCIA. 

Atuar como professora da EJA (Educação de Jovens e Adultos) tem sido para mim ao mesmo 

tempo uma grande satisfação e um grande desafio (esboçou preocupação no tom da voz) A 

satisfação se dá pelo fato de poder desenvolver um trabalho pedagógico que ultrapassa o 

limite da sala de aula e muitas das vezes, o limite da própria escola e até da comunidade. Não 

é possível pensar em uma educação para jovens e adultos, sujeitos estes que carregam um 

vasto leque de conhecimentos e experiências de vida, sem considerar estas vivências e 

experiências cotidianas, como elementos fundamentais para a elaboração de uma proposta de 

educação contextualizada e verdadeiramente significativa. 

 A possibilidade de trabalhar uma educação em movimento, emancipadora, libertadora com 

pessoas que tiveram esse direito negado por diferentes razões, mim fascina e me anima. 

Entretanto, o desafio de perceber que esta preocupação é privilégio meu, porque atuo numa 

rede pública onde estas questões não são consideradas, principalmente no momento atual, na 

qual a educação de jovens e adultos se resume a um livro didático elaborado no sul e sudeste 

do país e um calendário escolar, pautado em datas comemorativas. Vejo aí, um grande desafio 

e as vezes chega a se tornar em frustração porque não consigo conceber a educação 

desarticulada de um projeto maior, de sociedade e de humanidade (respirou fundo e sorriu 

com satisfação). 

Porém, mesmo em condições adversas, consigo desenvolver um trabalho de mobilização 

social com estes homens e mulheres, assim, na medida do possível, vamos tentando 

transformar os conhecimentos acumulados historicamente pela humanidade, em saberes 

acessíveis aos estudantes da EJA, onde provoco neles/as, a reflexão e intervenção, 

principalmente na realidade local.  

Como consequência de tudo isso, sinto um enorme orgulho em perceber o quanto evoluíram e 

melhoraram a qualidade de vida as 11 pessoas que fazem parte da turma nesses últimos meses 

de aula. É perceptível e redescoberta do ser, a saída da condição de objeto para a condição de 

sujeito aprendente/ensinante, sujeito histórico.  

Há um movimento perceptível de mudança e até de quebra de paradigmas, de elevação da 

auto-estima, de autonomia, e isso, tem sido algo fantástico de perceber, de vivenciar! 
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EU SUJEITO DO MUNDO E NO MUNDO – SUJEITO SOLIDÁRIO COM O MUNDO 

Meu ídolo da educação, o mestre Paulo Freire afirma que “a leitura da palavra é sempre 

precedida da leitura do mundo!” (Palavra de ordem). Nessa perspectiva, creio que é isso que 

impulsiona minha ação profissional, pessoal e humana. Não consigo conceber as coisas 

fragmentadas, particularizadas, isoladas. Daí minha inquietação com a perspectiva de uma 

educação desvinculada do meio real, do contexto sujeito mundo e vice-versa.  

Como sujeito do mundo, sou também sujeito histórico e isso requer a consciência da 

necessidade de não passar pela história de forma neutra. Ser sujeito histórico, sujeito do 

mundo, exige de nós uma postura constante de intervenção na realidade presente, e isso só é 

possível numa dinâmica de vida, social e profissional pautada na experimentação, na reflexão 

e na participação junto aos demais sujeitos. Nessa perspectiva, os valores culturais e sociais 

estão arraigados aos valores éticos e morais, porque fazem parte de uma bagagem identitária, 

são heranças antropológicas, afetivas, heranças históricas que fazem parte de nossa forma de 

ser e de agir. 

Ser sujeito solidário do mundo e com o mundo, é dar a parcela de contribuição que temos, 

como ser politico e ser histórico, para que o mundo possa ser mais justo e dignamente 

humano, e isso, não se faz no isolamento nem longe das lutas dos oprimidos, que como nós, 

também são sujeitos! Daí é que se percebe o quanto a escola ou a melhor educação tem um 

papel social de relevante valor, que é o de transformar pessoas, para que estas possam, como 

diz Freire, transformar o mundo! 

 

PROCESSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

Meu processo de formação continuada se deu, se dá parte dentro das propostas formativas da 

Rede Municipal de Educação de Irecê, onde tenho me dedicado profissionalmente, e parte nos 

espaços não formais, pela militância nos movimentos sociais, principalmente no que diz 

respeito À Educação do / no Campo. 

Nos últimos anos, em que atuei como gestora administrativa e pedagógica da Escola 

Professora Anita Marques Dourado, fiz formações voltadas para as áreas de Gestão e 

coordenação pedagógica. Me Especializei em Gestão Escolar, pela UFBA, através do 

programa Escola de Gestores; e neste contexto, participei dos encontros de formação para 

coordenadores pedagógicos oferecidos pela secretaria de Educação. Fiz o Formação pela 

escola, destinado a formação de gestores e iniciei o pro gestão. Ainda neste período me 

especializai em Currículo Escolar, pela UFBA/Irecê 

Em sala de aula nos últimos anos, a formação continuada ficou mais restrita as formações 

ofertadas pelo governo federal: Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa e 

recentemente participei de parte do Programa despertas, do SENAR, que a meu ver, nada tem 

a ver com a proposta de Educação do Campo que defendemos! 

Paralelo a isto, as formações que tenho feito foram muito mais voltadas para a formação e 

militância, para a autoformação. Neste sentido, tenho participado de seminários de Educação 

do /no Campo a nível regional, estadual e nacional. Fiz parte da construção do Fórum 

Nacional de Educação do Campo em 2011, e participo das ações dos fóruns, regional e 

estadual, desde 2012. Nesta perspectiva, tenho discutido estudado e até realizado debates 

sobre Educação Contextualizada dentro e fora da rede municipal, embora até então nada se 

perceba de avanço dentro do município, no que se refere à politica nacional de Educação do 

Campo! 
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Para garantir meu processo formativo institucionalmente, já que a rede ultimamente não tem 

feito este papel, faço meus estudos individualmente. Os autores que embasam minha prática: 

Ilma Alncastro Veiga, Roseli Salete Caldart, Mônica Castagna Molina, Miguel Arroyo, 

Carlos Rodrigues Brandão, Paulo Freire, Maria da Glória Gohn, Ezequiel Theodoro da Silva, 

Isabel Alarcão, Pedro Demo, entre outros. 

 

RELATOS DA INFÂNCIA, AS MARCAS QUE TENHO DESTA FASE EM MINHA 

VIDA 

As marcas que tenho da infância são lembranças de um tempo boa, pela alegria de ter a 

família toda reunida, sempre. Porém me remete a períodos de muitas dificuldades financeiras, 

pela lembrança forte de minha mãe como “A tábua” da família, a pessoa que tinha a maior 

preocupação com a alimentação dos 8 filhos, pois meu pai não tinha tanta preocupação e 

responsabilidade quanto ela! Desde a infância, sentia certa, revolta pelo comportamento de 

meu pai e via minha mãe como uma mulher explorada pelo marido! Não tive problemas de 

rejeição com meu pai, más aquelas lembranças me fizeram desejar ser uma mulher diferente 

de minha mãe, mais autônoma e menos submissa! 

Minha infância foi muito marcada pela imagem sofredora de minha mãe! É uma das imagens 

que tenho com maior frequência quando remeto aquele período de minha vida! Na infância 

também sonhava em ser professora, isto está explicito em meu memorial formativo (momento 

de muita emoção, choro e agradecimento). 

 

SER MULHER E O PRECONCEITO 

Ser mulher, de uma comunidade do campo, ser negra, foi sempre um desafio a ser enfrentado 

e ultrapassado durante quase toda a minha vida, principalmente quando me torno professora e 

passo a frequentar espaços que antes não frequentava. Neste sentido, a militância foi/ é 

fundamental, pois foi com a militância que aprendi que pude compreender melhor as questões 

de gênero e perceber que o preconceito com o sexo feminino e com o povo negro é uma triste 

herança cultural de nosso pais. Más também foi na militância que aprendi a me defender em 

determinadas situações. 

Este ano, entrei na campanha eleitoral e creio que rompemos com muitos dos velhos 

paradigmas sociais, uma mulher da comunidade que se lança candidata e vereadora, 

defendendo bandeiras sociais, e consegue uma votação acima do esperado por muitos  votos, 

sendo a mais bem votada na comunidade, com 99 votos, rompe com os velhos “ ranços” e 

prova que é possível sim, fazer a diferença! (Expressão de gestos de alegria e realização) 

 

A MILITÂNCIA COM A EDUCAÇÃO DO CAMPO E COMO DIALOGA COM A 

EXPERIÊNCIA DA EJA 

A militância com a Educação do Campo se dá quando conheci Edileuza Silva, em 2000. Lá já 

discutíamos a Educação Contextualizada. Passamos a fazer estudos coletivos na escola e aos 

poucos fomos desenvolvendo projetos e participando de encontros fora da esfera da rede 

municipal de educação. Ingressei nos fóruns de Educação do Campo, passei a participar de 

alguns encontros do IRPAA, FETAG, participar de socializações de experiências em 

seminários por grupos e instituições, como a UNEB, as EFAS, etc. Na formação em Currículo 

da Rede optamos por formar um grupo específico para estudar a Educação do/no Campo, e 
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mesmo sem orientação, conseguimos incluir a Educação do Campo no documento final, 

porém de forma muito limitada! 

Atualmente faço parte dos fóruns regional, estadual e nacional de Educação do Campo e 

participo de diversos eventos junto aos movimentos sociais. Estes conhecimentos favoreceram 

a atuação como professora de EJA, porque desenvolvo um trabalho voltado para o contexto e 

a realidade local e regional, partiu das questões locais para compreender as globais e as 

questões que estão em pauta na comunidade, no nosso município e no País se tornam em 

questões de sala de aula, porque compreendo que não é possível desvincular o sujeito do 

mundo e da realidade que o rodeia. 

 

(Abraços e agradecimentos). 
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9. ANEXOS 

                                                                   ANEXO 1 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA-UNEB PRÓ-REITORIA DE 

PESQUISA E ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO-PPG DEPARTAMENTO 

DE EDUCAÇÃO-DEDC/CAMPUS I PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MESTRADO 

PROFISSIONAL-MPEJA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: POLÍTICAS 

PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Eu Valdélio Santos Silva, matricula 743355344, Diretor do Departamento de educação, 

Campus I, da Universidade do Estado da Bahia, estou ciente e autorizo a pesquisadora Cinara 

Barbosa de O. Morais, a desenvolver nesta instituição o projeto de pesquisa intitulado 

RITUAIS DAS PRÁTICAS DOCENTES NA EJA NAS NARRATIVAS DA 

PROFESSORA JUSSARA: elementos para pensar a formação continuada, o qual será 

executado em consonância com as normas e resoluções que norteiam a pesquisa envolvendo 

seres humanos.   

 

Salvador, 20 de Setembro de 2015.  

 

 

 

........................................................................ 

Valdélio Santos Silva 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA-UNEB PRÓ-REITORIA DE 

PESQUISA E ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO-PPG DEPARTAMENTO 

DE EDUCAÇÃO-DEDC/CAMPUS I PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MESTRADO 

PROFISSIONAL-MPEJA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: POLÍTICAS 

PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

 

TERMO DE COMPROMISSO DO PESQUISADOR 

 

 Eu Cinara Barbosa de Oliveira Morais, declaro estar ciente das normas e 

resoluções que norteiam a pesquisa envolvendo seres humanos e declaro que o projeto, sob 

minha responsabilidade será desenvolvido em conformidade com a Resolução 196/96, do 

Conselho Nacional de Saúde, respeitando a autonomia do indivíduo, a beneficência, a não 

maleficência, a justiça e equidade. Garantindo assim o zelo das informações e o total respeito 

aos indivíduos pesquisados.  

 

Salvador, 21 de Setembro de 2015.  

 

 

 

..................................................................................... 

Cinara Barbosa de Oliveira Morais 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA-UNEB PRÓ-REITORIA DE 

PESQUISA E ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO-PPG DEPARTAMENTO 

DE EDUCAÇÃO-DEDC/CAMPUS I PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MESTRADO 

PROFISSIONAL-MPEJA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: POLÍTICAS 

PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

Título do projeto: RITUAIS DAS PRÁTICAS DOCENTES NA EJA NAS 

NARRATIVAS DA PROFESSORA JUSSARA: elementos para pensar a formação 

continuada. 

Pesquisador responsável: Cinara Barbosa de O. Morais 

Instituição/Departamento: De Educação – UNEB - Campus I- Salvador- BA 

Telefone para contato:  74 -9999-1819 

Local da coleta de dados: Escola Anita Marques Dourado- escola do Campo, Povoado de 

Meia Hora- Irecê- BA. 

 

O pesquisador do projeto RITUAL DAS PRÁTICAS DOCENTES NA EJA NAS 

NARRATIVAS DA PROFESSORA JUSSARA: elementos para pensar a formação 

continuada, se comprometem a preservar a privacidade sujeitos da pesquisa cujos dados 

serão coletados através de observação participante, análise de memorial, diário de bordo, 

entrevista semi estruturada, na escola Anita Marques Dourado, Povoado de Meia Hora, 

município de Irecê- BA e concordam, com a utilização dos dados única e exclusivamente para 

execução do presente projeto. A divulgação das informações só será realizada de forma 

anônima e sendo os dados coletados bem como os termos de consentimento livre e 

esclarecido mantidas no (a) sala número 01 da Secretaria do Mestrado profissional MPEJA do 

Departamento de Educação DEDC, Campus I da Universidade do Estado da Bahia, por um 

período de 5 anos sob a responsabilidade do Prof.(a) Pesquisador (a)Ana Paula Conceição 

Silva, após este período, os dados serão destruídos.  

 

Salvador, 21 de Setembro de 2015. 

 

Nome do Membro da Equipe Executora Assinatura 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA-UNEB PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E 

ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO-PPG DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-

DEDC/CAMPUS I PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS MESTRADO PROFISSIONAL-MPEJA ÁREA DE 

CONCENTRAÇÃO: POLÍTICAS PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

        DECLARAÇÃO CONCORDÂNCIA COM O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

DE PESQUISA 

 

Eu, Ana Paula Conceição Silva, pesquisadora e responsável pelo projeto de título 

RITUAL DAS PRÁTICAS DOCENTES NA EJA NAS NARRATIVAS DA 

PROFESSORA JUSSARA: elementos para pensar a formação continuada, informo estar 

ciente do compromisso firmado com a orientação da discente Cinara Barbosa de Oliveira 

Morais, do curso de Mestrado Profissional em Educação de Jovens e Adultos – MPEJA,  

Departamento de Educação, Campus I, da Universidade do Estado da Bahia e estou ciente  de 

que o projeto só será iniciado após o pronunciamento favorável do Comitê de ética ao qual foi 

submetido  estou ciente que o mesmo seguiu as determinações da resolução 196/96. 

 

                                                                           Salvador, 21 de Setembro de 2015. 

 

 

....................................................................               .................................................................... 

            Pesquisador Responsável                                                         Orientador   
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ANEXO 5 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA-UNEB PRÓ-REITORIA DE 

PESQUISA E ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO-PPG DEPARTAMENTO DE 

EDUCAÇÃO-DEDC/CAMPUS I PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MESTRADO PROFISSIONAL-MPEJA 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: POLÍTICAS PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

 

CRONOGRAMA GERAL 

CRONOGRAMA DE CAMPO 

 

1. Apresentação do Projeto de pesquisa na escola Anita Marques Dourado  

 

2. Elaboração dos dispositivos de pesquisa: análise do memorial, entrevista narrativa, 

narrativas imagéticas. 

 

3. Envio dos termos e da carta de aceite da professora-TCLE 

 

4. Início da pesquisa com as narrativas-formativas: escrita e oral. 

 

5. Análise para produção da compreensão do corpus da pesquisa 

 

6. Construção do documento propositivo para a formação continuada do professor (a) da 

EJA. 

 

7. Apresentação final da dissertação 

 

8. Depósito da Dissertação 

 

  

 

 


